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MEMÒRIA 

1 ANTECEDENTS 

La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local de les comarques gironines d'acord amb 
l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en el Text refós de la Llei de carreteres (Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). 
La carretera GIV-6226, amb una longitud de 7.973 km, pertany a la xarxa viària local i comunica la 
carretera N-II amb els nuclis urbans de Vilaür, Arenys i Garrigàs, situats a la comarca de l’Alt 
Empordà. Les dades de catàleg de la carretera són les següents: 

Codi Denominació Origen descripció Final descripció Longitud 

GIV-6226 DE L'N-II A VILAÜR, 
PER GARRIGÀS N-II PK 745,910 GI-622 PK 17,7 (VILAÜR) 7,973 km 

 
La carretera està condicionada amb l’amplada corresponent a la seva IMD gairebé en la seva 
totalitat, a excepció del tram inicial entre l’N-II i Garrigàs, del tram d'Arenys d'Empordà i del pont 
sobre el Fluvià. 

En aquest projecte ens centrarem en l’inici del tram que va de l’N-II fins a Garrigàs (PK 0+000 a 
PK 0+260), que es veia afectat pel projecte del Ministeri de Foment de construcció de l’enllaç de 
l’N-II amb la carretera GIV-6226 (“Proyecto de construcción. Reordenación de accesos en la 
intersección de la carretera N-II con la carretera GIV-5125 en Pontós i en la intersección de la 
carretera N-II con la carretera GIV-6226 en Garrigàs. Clave 15-GI-3680”). 

Les últimes actuacions de condicionament dutes a terme a la GIV-6226 són les següents: 

 PK 0+640 a PK 2+670. L'any 2011 es va executar el condicionament del primer tram de la 
carretera GI-V-6226, de l’N-II a Vilaür, per Garrigàs. L'obra s'iniciava al pont sobre El 
Regatim (p.k. 0+640) i finalitzava al p.k. 2+670, després de la nova variant a Garrigàs. El 
tram de l'N-II fins l'inici d’aquesta obra no s'incorporà en el projecte a l'espera de la 
definició de l'enllaç que el Ministeri de Foment tenia previst executar. 

 PK 0+260 a PK 0+670. L’any 2015, un cop aprovat el projecte d’enllaç del Ministeri de 
Foment i coneixent la seva afectació a la carretera GIV-6226, es va executar el 
condicionament des del final de la futura actuació del Ministerio (PK 0+260) fins a l’obra 
executada per la Diputació de Girona l’any 2011 (PK 0+670). 

Actualment, i després que es conegués la paralització de l’execució de les obres del projecte 
d’enllaç previst pel Ministeri de Foment, és del tot necessari realitzar el condicionament que 
complementi i finalitzi les actuacions de millora que ja s’han executat a la carretera GIV-6226. 

Amb aquest objectiu es redacta el projecte de Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 
de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340  (TM de Garrigàs). 

2 OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar, justificar, definir i valorar les obres necessàries pel 
condicionament de la carretera GIV-6226 entre l’N-II i el tram ja condicionat, en una longitud total 
d’actuació de 340 metres del PK 0+000 al PK 0+340. 

3 SOLUCIONS ADOPTADES 

3.1 Dades de trànsit 

Segons les dades disponibles a la campanya d’aforaments de 2020 de Xarxa Viària de la 
Diputació de Girona, el tram de carretera de la GIV-6226 comprés entre l’N-II i Garrigàs presenta 
una intensitat mitjana de pas de vehicles diària (IMD) de 1.074 veh./dia i un percentatge de 
vehicles pesats de 3,54 %.  

Seguint les determinacions de la normativa vigent Norma 6.1 IC de “Secciones de firme” de la 
Instrucció de Carreteres, aprovada el 28 de novembre de 2003 pel Ministeri de Foment, s’ha 
determinat que la categoria de trànsit pesat equival a la T42 (IMDp < 25). 

3.2 Topografia 

Per la realització del present projecte s’ha utilitzat informació de dos aixecaments topogràfics. Per 
una banda, s’ha recuperat l’aixecament taquimètric realitzat per l’empresa Geodist SL que forma 
part del projecte del Ministeri de Foment (“Proyecto de construcción. Reordenación de accesos en 
la intersección de la carretera N-II con la carretera GIV-5125 en Pontós i en la intersección de la 
carretera N-II con la carretera GIV-6226 en Garrigàs. Clave 15-GI-3680”). Per altra banda, els 
tècnics de Xarxa Viària de la Diputació de Girona han realitzat un aixecament GPS per 
complementar l’existent. D’aquesta manera, s’ha creat el conjunt de punts que ha servit de base 
per a la definició de les obres. 

3.3 Traçat 

El traçat en planta s’ha definit per una velocitat de projecte de 50 km/h, un radi mínim de 120 m i 
un peralt màxim del 5,0 %. 

Es planteja un traçat en planta lleugerament diferent a l’actual per millorar la visibilitat i seguretat 
de la corba i ajustant els paràmetres geomètrics als del tram ja condicionat; amb uns radis de 120 
metres i una secció tipus amb una calçada de 6 metres i vorals de 0,5 m per costat, amb les 
corresponents bermes de 0,5 m. 

El traçat en alçat s’ha projectat suavitzant la rasant existent i amb la intenció de desplaçar el punt 
baix de la carretera a l’obra de drenatge transversal situada al PK 0+377. 

S’adjunten a l’annex 3 de traçat les dades de definició geomètrica de l’alçat i de la planta. 

3.4 Secció tipus i ferm 

D’acord amb el condicionament ja executat a la carretera al 2015 i els criteris de Xarxa Viària de la 
Diputació de Girona, la secció tipus projectada serà la 6/7: dos carrils de circulació de 3,0 m 
d’amplada, vorals de 0,5 m a cada costat i bermes de 0,5 m. A ambdós costats es projecta una 
cuneta triangular en terres de secció 1,50 x 0,50 m. 

Per al dimensionament del ferm, es considera una categoria de trànsit pesat T41, per millorar la 
secció garantint una major durabilitat i optimitzant el cost del futur manteniment. 

La secció de ferm assentarà sobre una esplanada E1 (EV2 > 60 MPa), ja que es considera el 
material fons d’excavació com a sòl tolerable (0). L’esplanada es construirà mitjançant l’estesa i 
compactació, en tongades de 0,25 m com a màxim, de 0,45 m de sòl seleccionat (2) de préstec. 

La secció estructural de ferm adoptada correspon, segons el “Catálogo de Secciones de Firme” de 
la instrucció, a la secció 4111. Aquesta solució planteja l’estesa i compactació d’una capa de 
subbase artificial de 40 cm amb un gruix de mescla bituminosa de 10cm. 

Així doncs, la secció de ferm a construir serà: 

 5 cm de MBC tipus AC16 Surf B50/70 S en capa de rodadura. 
 Reg termoadherent C60B3 TER o C60B2 TER. 
 5 cm de MBC tipus AC 22 Bin B50/70 S en capa base o de regularització. 
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 Reg d’emprimació C50BF4 IMP. 
 40 cm de tot-ú artificial en base granular. 

L’actuació d’eixamplament de la carretera es construirà amb una nova secció de ferm en tots els 
punts on no coincideixi amb la carretera existent.  

En els trams on el nou traçat coincideixi amb l’actual, s’ha previst que la nova secció recolzi sobre 
l’existent, garantint com a mínim que la nova rasant estigui 5 cm per sobre l’existent, duent a 
terme els fresats necessaris per aquest reforç mínim de 5 cm d’AC16 surf B50/70 S. D’aquesta 
forma, sobre la secció existent, quan sigui necessari, es construirà una nova capa de mescla 
bituminosa formada per una capa de regularització (AC 22 Bin B50/70 S) de gruix variable i per 
una capa de trànsit de 5 cm (AC16 Surf B50/70 S). Mitjançant aquesta actuació i els fresats 
necessaris es realitzarà la correcció del peralt de les corbes i del bombeig en recta, així com la 
correcció pel canvi de situació de l’eix de traçat en planta. 
En el lateral de la secció de la carretera actual on es realitza l’ampliació de calçada s’ha previst un 
saneig mitjançant el tall i la demolició del ferm, de 20 cm d’amplada com a mínim. La demolició del 
ferm actual es farà fins a la profunditat necessària per tal de construir la nova secció de ferm 
projectada. 

El rebliment de la berma s’ha previst fer amb sòl seleccionat amb mida màxima de 16 mm, amb un 
índex de plasticitat  entre 6 i 10, i límit líquid (LL) inferior a 30. 

3.5 Drenatge 

La definició del drenatge transversal de projecte té l’objectiu de restituir les cunetes de terres 
existents a tots dos costats de la carretera, millorant-ne la secció i redefinint els pendents. 
Actualment la cuneta de terres perd la secció en alguns trams i no té continuïtat fins a l’obra de 
drenatge transversal (ODT) existent (PK 0+337). Per tant, es construeixen noves cunetes en el 
tram de condicionament de la carretera (PK 0+000 al PK 0+280) i, per donar continuïtat al pendent 
cal, reperfilar les cunetes existents (PK 0+280 a 0+337) per assegurar desguassar a la ODT 
existent. 

Amb aquestes premisses, el drenatge longitudinal de la carretera es projecta amb dues cunetes 
triangulars en terres, de secció definida igual al tram contigu ja condicionat: 

 Cuneta tipus CU-1: cuneta triangular de terres, amb pendents laterals del 3H/2V, amb 0,50 
m de profunditat, i una amplada de 1,50 m en la coronació. 

Pel que fa als passos salvacunetes, en tots els casos es disposa un tub de formigó, de DN-500 i 
dos brocs de formigó d’entrada i sortida. Els passos salvacunetes tenen una longitud mínima de 
6,6 m i es separen en planta de la carretera perquè la secció del broc no quedi obstruïda pel talús 
de la carretera. A més a més, és preveu un revestiment de cuneta amb formigó que faci de 
transició entre la forma triangular de la cuneta en terra i una trapezoïdal que s'adapti millor als 
brocs d'entrada i sortida dels passos salvacunetes. 

Pel que fa al drenatge transversal, es netejarà l’interior de la ODT existent al PK 0+337, ja que és 
el punt de desguàs de les dues cunetes projectades.  

3.6 Senyalització vertical i horitzontal 

La senyalització vertical i horitzontal de la carretera complirà les prescripcions i mides que es 
determinen en la “Instrucción de Carreteras, Norma 8.1.-I.C., de senyalització vertical i en la 
Norma 8.2-IC  de marques vials. 

La senyalització horitzontal consta de les línies contínues que marquen els extrems laterals dels 
carrils, que passen a ser discontínues en el accessos, i la línia de l’eix de la calçada. L’eix tindrà 
trams de línia continua i trams en discontínua on es pugui permetre l’avançament o entrada i 

sortida dels accessos. El detall de les longituds i tipus de línia en cada cas es troba als plànols n.9 
i n.10 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, amb micro-esferes de vidre i 10 cm 
d’amplada. 

La senyalització vertical està prevista amb nivell de retroreflectància RA2 i serà col·locada sobre 
suports d’acer galvanitzat. Els senyals triangulars seran de 90 cm, mentre que els circulars i 
hexagonals seran de 60 cm; i es disposaran a 1,5 m sobre el paviment. La distància lateral mínima 
al final del voral serà de 0,50 metres i la distancia lateral recomanada al final de calçada serà 
d’1,50 metres, amb un mínim d’1,00 metre. 

3.7 Integració paisatgística 

Als talussos de terraplè i desmunt es preveu l’estesa de 30 cm de terra vegetal de l’obra i la 
posterior realització d’hidrosembra.  

4 SERVEIS AFECTATS 

Els serveis existents a l’àmbit de les obres es relacionen a l’annex núm. 5 – Serveis afectats. 

L’únic servei existent identificat és una línia aèria d’alta tensió d’ENDESA que creua la carretera 
entre els PK 0+080 i 0+100 aproximadament, tot i que aparentment pel gàlib existent no es veu 
afectada pels treballs projectats.  

5 TERRENYS AFECTATS 

A l’annex núm. 6 - Terrenys afectats, es relacionen les parcel·les afectades per les obres, amb les 
referències dels titulars i les superfícies necessàries per executar les obres. S’inclou també un 
plànol. 

6 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres és de tres mesos (3 mesos), d’acord amb l’annex núm. 4 – Pla 
d’obres. 

7 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

Es preveu afectació als usuaris de la via durant el transcurs de les obres, puntualment amb 
circulació de vehicles per un únic carril amb pas alternatiu regulat, sense tallar la carretera. 

8 CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, a continuació es proposen les següents 
característiques per al contracte: 

 Procediment: obert 
 Classificació del contractista: 

o Grup G. Vials i pistes  
 Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 

o Categoria 1, quantia inferior o igual a 150.000 euros. 

La revisió de preus no procedeix per tractar-se d’una obra amb un termini d’execució inferior a un 
any. 
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9 SEGURETAT I SALUT 

En compliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i de l’apartat 1 paràgraf g) 
de l’article 233 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, a l’annex núm. 7 s’inclou un 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el qual s’identifiquen els riscos i les mesures de seguretat i 
mesures preventives per evitar possibles accidents i/o malalties professionals. 

10 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, 
amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 
demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
L’annex núm. 10 d’aquesta memòria inclou l’Estudi Gestió de Residus per tal realitzar el 
seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. 

11 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

A efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 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. 

12 PRESSUPOST  

El pressupost de les obres s’ha calculat tenint en compte els preus unitaris del “Quadre de preus 
núm. 1” i els amidaments. D’aquesta manera s’obté el següent resum: 

Pressupost d’execució material: 86.297,59 €
13 % de despeses generals sobre 86.297,59 € 11.218,69 €
6 % de benefici industrial sobre 86.297,59 € 5.177,86 €
Pressupost base licitació sense IVA: 102.694,14 €
21 % IVA: 21.565,77 €
Pressupost base licitació amb IVA: 124.259,91 €  

13 DOCUMENTS 

El present projecte conté els següents documents: 

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS, seguint la relació del projecte: 

 

Annex núm. 01 - Dades administratives 

Annex núm. 02 - Topografia 
Annex núm. 03 - Traçat 
Annex núm. 04 - Pla d’obres 

Annex núm. 05 - Serveis afectats 

Annex núm. 06 - Terrenys afectats 

Annex núm. 07 - Estudi bàsic de seguretat i salut 
Annex núm. 08 - Justificació de preus 

Annex núm. 09 - Pla de control de qualitat 

Annex núm. 10 - Estudi de gestió de residus 

Annex núm. 11 - Pressupost coneixement administració 

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 

Plànol núm. 01 – Situació i índex 

Plànol núm. 02 – Emplaçament 

Plànol núm. 03 – Planta general i drenatge 

Plànol núm. 04 – Planta de traçat 

Plànol núm. 05 – Perfil longitudinal 

Plànol núm. 06 – Seccions tipus 

Plànol núm. 07 – Perfils transversals 

Plànol núm. 08 – Planta actuacions/enderrocs 

Plànol núm. 09 – Planta senyalització 

Plànol núm. 10 – Detalls senyalització 

Plànol núm. 11 – Detalls drenatge 

 

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 

Amidaments auxiliars 

Amidaments generals 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost  

Resum del pressupost 

14 CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i en els documents que constitueixen aquest 

projecte, es considera que les obres estan suficientment definides per poder ser aprovades i 

executades correctament. 
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Girona, maig de 2021  
  

Autor del projecte: 
 
 
 
 
 
 
 

Vist-i-plau: 

Adrià Morales i Fresquet 
Enginyer tècnic d’obres públiques 

Joan Velasco i Bonet 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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 ANNEX 1. DADES ADMINISTRATIVES 

 

EXPEDIENT: 2021/4896 

TÍTOL: Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 
i 0+340  (TM de Garrigàs). 

EQUIP REDACTOR: Servei de Xarxa Viària de la Diputació de Girona. 

TÈCNIC REDACTOR: Adrià Morales Fresquet (ETOP)  

DATA DE REDACCIÓ: Maig 2021 

PRESSUPOST (iva inclòs): 124.259,91 € (21% d'iva inclòs). 

TERMINI D'EXECUCIÓ: 3 mesos. 

AFECCIÓ DE TERRENYS:  Sí. 

AFECCIÓ DE SERVEIS: No. 

CARRETERES AFECTADES: 

 Codi: GIV-6226 

 Denominació: de l’N-II a Garrigàs. 
 

MUNICIPIS AFECTATS:  

 Garrigàs (Alt Empordà). 
 

TRAMS SOBRANTS: No. 
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ANNEX 2 TOPOGRAFIA 

 

1 INTRODUCCIÓ 

Per la realització del present projecte s’ha utilitzat informació de dos aixecaments topogràfics. Per 
una banda, s’ha recuperat l’aixecament taquimètric realitzat per l’empresa Geodist SL que forma 
part del projecte del Ministeri de (“Proyecto de construcción. Reordenación de accesos en la 
intersección de la carretera N-II con la carretera GIV-5125 en Pontós i en la intersección de la 
carretera N-II con la carretera GIV-6226 en Garrigàs. Clave 15-GI-3680”). Per altra banda, els 
tècnics del Servei de Xarxa Viària de la Diputació de Girona han realitzat un aixecament GPS per 
complementar a l’existent. D’aquesta manera, s’ha creat el conjunt de punts que ha servit de base 
per a la definició de les obres. 

2 PROJECCIÓ I REFERÈNCIA UTILITZADA 

2.1 Projecte del Ministeri de Foment 

L’aixecament taquimètric de l’enllaç de Garrigàs ha estat realitzat per l’empresa Geodist SL. 
L’aixecament inicial s’ha realitzat en coordenades UTM i referides al European Datum de 1950 
(ED50). Per l’altimetria s’ha utilitzat el geoide EGM08D595. Posteriorment l’aixecament s’ha 
transformat al sistema ETRS89. L’aixecament també conté l’aixecament complet de les torres 
elèctriques y els gàlibs actuals de les línies inferiors. L’aixecament inicial i Bases de replanteig 1 i 2 
s’ha completat amb les bases 3 i 4 en ambdós sistemes (ETRS89 y ED50). L’informe sobre aquest 
aixecament s’afegeix al final d’aquest annex. 

2.2 Aixecament Diputació de Girona 

L’aixecament de la Diputació de Girona amplia la informació topogràfica més enllà de l’àmbit de 
l’enllaç de la GIV-6226 amb la N-II, aproximadament fins al PK 0+340 de la GIV-6226. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix tota la informació topogràfica necessària per dur a terme el projecte. 

L’aixecament GPS s’ha realitzat amb el sistema ETRS89 i amb l’aparell Trimble TSC3. El tractament 
de dades s’ha dut a terme amb el programari Trimble Bussiness Center Survey que ha adaptat les 
dades al Geoide EGM08CAT.  

2.3 Aixecament GIV-6226 

L’aixecament topogràfic que s’ha utilitzat per definir les obres, com s’ha comentat anteriorment, és 
el resultant de combinar les dades de l’aixecament taquimètric del Ministeri de Foment i de 
l’aixecament GPS de la Diputació de Girona. A aquest aixecament complet se’l denominarà 
Aixecament GIV-6226 i se’n detallen el llistat de punts i plànol en el punt següent. 
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3 LLISTAT DE PUNTS i PLÀNOL DE L’AIXECAMENT GIV-6226 

1,495069.994,4672426.255,98.782,TANCA 
2,495075.497,4672431.948,98.505,TANCA 
3,495078.073,4672442.737,97.637,TANCA 
4,495070.503,4672426.239,98.779,CUN 
5,495070.954,4672425.575,98.707,CUN1 
6,495071.649,4672424.411,98.849,BIONA 
7,495072.034,4672424.428,98.975,LA 
8,495080.990,4672430.970,98.356,LA 

9,495081.242,4672431.470,98.272,BIONA 
10,495080.031,4672432.681,98.043,CUN1 
11,495079.393,4672433.499,98.256,CUN 
12,495090.556,4672442.220,97.450,CUN 
13,495091.086,4672441.491,97.277,CUN1 
14,495092.149,4672439.830,97.535,BIONA 
15,495092.209,4672439.374,97.615,LA 
16,495100.870,4672445.977,97.073,LA 
17,495100.133,4672445.859,97.041,BIONA 

18,495099.067,4672447.179,96.787,CUN1 
19,495098.493,4672448.104,96.987,CUN 
20,495092.503,4672457.879,96.816,R 
21,495099.907,4672445.531,97.067,CUN2 
22,495108.212,4672452.740,96.520,CUN2 
23,495106.755,4672454.459,96.460,CUN 
24,495107.362,4672453.722,96.268,CUN1 
25,495108.243,4672452.076,96.532,BIONA 

26,495108.886,4672452.133,96.518,LA 
27,495118.251,4672459.707,95.871,LA 
28,495117.843,4672460.055,95.811,BIONA 
29,495117.580,4672460.394,95.826,CUN2 
30,495116.985,4672461.194,95.625,CUN1 
31,495116.252,4672461.966,95.853,CUN 
32,495073.019,4672422.289,99.010,LB 
33,495084.766,4672430.909,98.246,LB 

34,495094.784,4672438.325,97.609,LB 
35,495103.522,4672445.049,97.056,LB 
36,495111.697,4672451.463,96.529,LB 
37,495119.727,4672457.894,95.993,LB 
38,495129.344,4672465.924,95.402,LB 
39,495128.207,4672468.009,95.242,LA 
40,495127.828,4672468.440,95.240,CUN2 
41,495126.921,4672469.688,95.010,CUN1 

42,495126.332,4672470.540,95.228,CUN 
43,495136.387,4672479.595,94.588,CUN 
44,495137.049,4672478.874,94.358,CUN1 
45,495137.880,4672477.662,94.587,CUN2 
46,495138.434,4672476.896,94.636,LA 
47,495139.871,4672475.032,94.771,LB 
48,495149.137,4672483.529,94.228,LB 
49,495147.753,4672485.372,94.078,LA 
50,495147.302,4672486.200,94.018,CUN2 

51,495146.442,4672487.187,93.815,CUN1 
52,495145.737,4672488.092,94.055,CUN 
53,495155.370,4672497.184,93.529,CUN 
54,495156.050,4672496.575,93.299,CUN1 
55,495157.111,4672495.744,93.512,CUN2 
56,495157.590,4672495.236,93.510,LA 

57,495159.280,4672493.506,93.651,LB 
58,495168.870,4672503.138,93.125,LB 
59,495167.230,4672504.873,92.979,LA 

60,495166.724,4672505.428,92.941,CUN2 
61,495166.031,4672506.347,92.741,CUN1 
62,495165.251,4672507.031,92.983,CUN 
63,495175.097,4672517.210,92.488,CUN 
64,495175.834,4672516.528,92.235,CUN1 
65,495176.924,4672515.410,92.488,CUN2 
66,495176.952,4672515.401,92.478,LA 
67,495178.942,4672513.846,92.630,LB 
68,495187.439,4672523.422,92.193,LB 

69,495185.508,4672524.964,92.061,LA 
70,495184.659,4672525.869,91.849,CUN1 
71,495183.959,4672526.626,92.109,CUN 
72,495191.675,4672535.615,91.621,CUN 
73,495192.597,4672535.108,91.372,CUN1 
74,495193.476,4672534.385,91.642,LA 
75,495195.336,4672532.816,91.786,LB 
76,495203.000,4672542.261,91.366,LB 

77,495201.236,4672543.855,91.231,LA 
78,495200.502,4672544.626,90.920,CUN1 
79,495199.770,4672545.252,91.186,CUN 
80,495206.800,4672554.737,90.807,CUN 
81,495207.802,4672554.151,90.534,CUN1 
82,495208.590,4672553.534,90.805,LA 
83,495210.445,4672551.928,90.957,LB 
84,495217.203,4672561.071,90.591,LB 

85,495215.320,4672562.512,90.435,LA 
86,495214.413,4672563.236,90.202,CUN1 
87,495213.558,4672563.872,90.402,CUN 
88,495220.923,4672573.937,89.953,CUN 
89,495221.650,4672573.489,89.742,CUN1 
90,495222.594,4672572.789,89.966,LA 
91,495224.493,4672571.347,90.126,LB 
92,495228.508,4672585.212,89.468,CUN 

93,495229.394,4672584.778,89.310,CUN1 
94,495229.658,4672585.079,89.311,CUN1 
95,495230.399,4672584.085,89.467,LA 
96,495232.141,4672582.678,89.601,LB 
97,495239.365,4672594.033,88.981,LB 
98,495237.275,4672595.114,88.860,LA 
99,495236.389,4672595.933,88.665,CUN1 
100,495235.568,4672596.389,88.820,CUN 
101,495242.232,4672607.467,88.198,CUN 

102,495243.261,4672606.984,88.017,CUN1 
103,495244.268,4672606.594,88.268,LA 
104,495246.305,4672605.275,88.378,LB 
105,495248.887,4672618.156,87.710,CUN 
106,495249.771,4672617.560,87.480,CUN1 
107,495249.930,4672617.787,87.460,CUN1 
108,495250.817,4672617.096,87.756,LA 
109,495252.652,4672616.187,87.821,LB 

110,495256.134,4672622.137,87.516,LB 
111,495254.400,4672622.814,87.467,LA 
112,495253.385,4672623.522,87.186,CUN1 
113,495252.433,4672623.973,87.464,CUN 
114,495255.208,4672628.840,87.231,CUN 
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115,495256.237,4672628.311,86.963,CUN1 
116,495256.779,4672629.872,86.691,CUN1 
117,495256.758,4672629.881,86.692,CUN 

118,495257.768,4672628.767,87.210,LA 
119,495259.310,4672627.818,87.260,LB 
120,495256.870,4672630.126,86.542,PT 
121,495262.942,4672641.767,86.224,PT 
122,495264.418,4672640.944,86.737,LA 
123,495265.902,4672639.681,86.796,LB 
124,495272.324,4672651.203,86.373,LB 
125,495270.629,4672652.134,86.341,LA 
126,495269.289,4672653.468,85.839,PT 

127,495271.931,4672661.963,85.514,PT 
128,495274.364,4672659.816,85.768,PT1 
129,495274.678,4672662.248,85.573,PT1 
130,495276.003,4672662.233,85.887,LA 
131,495277.762,4672661.182,85.946,LB 
132,495283.570,4672671.872,85.527,LB 
133,495281.734,4672672.865,85.477,LA 
134,495280.720,4672674.216,84.921,PT1 

135,495287.294,4672686.019,84.400,PT1 
136,495288.586,4672685.442,85.129,LA 
137,495290.572,4672684.505,85.159,LB 
138,495296.995,4672696.277,84.826,LB 
139,495295.152,4672697.272,84.778,LA 
140,495293.688,4672698.031,83.963,PT1 
141,495300.593,4672711.021,83.653,PT1 
142,495302.357,4672710.447,84.353,LA 

143,495304.293,4672709.504,84.420,LB 
144,495311.676,4672723.004,84.066,LB 
145,495309.944,4672724.404,84.006,LA 
146,495308.675,4672725.578,83.061,PT1 
147,495315.968,4672740.058,82.409,PT1 
148,495318.114,4672738.940,83.589,LA 
149,495319.835,4672737.769,83.634,LB 
150,495326.755,4672750.283,83.378,LB 

151,495325.160,4672751.760,83.302,LA 
152,495324.601,4672756.276,81.831,PT1 
153,495336.675,4672768.407,82.978,LB 
154,495335.084,4672769.477,82.926,LA 
155,495332.500,4672770.188,81.581,PT1 
156,495343.646,4672781.038,82.689,LB 
157,495341.911,4672782.128,82.658,LA 
158,495339.669,4672783.949,81.204,PT1 
159,495351.730,4672795.817,82.405,LB 

160,495350.111,4672796.979,82.352,LA 
161,495347.732,4672798.383,80.989,PT1 
162,495358.916,4672808.906,82.124,LB 
163,495357.109,4672809.789,82.105,LA 
164,495354.445,4672811.069,80.832,PT1 
165,495366.196,4672822.147,81.756,LB 
166,495364.442,4672823.172,81.724,LA 
167,495361.798,4672824.344,80.663,PT1 

168,495373.909,4672836.322,81.527,LB 
169,495372.073,4672837.321,81.444,LA 
170,495369.578,4672838.279,80.524,PT1 
171,495374.622,4672842.011,81.374,LA 
172,495376.970,4672841.759,81.364,LB 

173,495376.988,4672841.818,81.380,LBD 
174,495375.659,4672844.162,81.263,LA 
175,495383.398,4672853.520,81.194,LBD 

176,495375.160,4672845.725,81.118,LA 
177,495373.676,4672847.507,80.912,LA 
178,495369.766,4672850.541,80.486,LA 
179,495372.553,4672845.855,80.313,PT1 
180,495368.976,4672848.916,80.205,PT1 
181,495358.258,4672854.421,79.756,PT1 
182,495359.005,4672855.922,80.053,LA 
183,495347.516,4672861.524,79.938,LA 
184,495347.029,4672860.226,79.410,PT1 

185,495332.912,4672866.733,79.115,PT1 
186,495334.262,4672868.225,79.751,LA 
187,495325.281,4672872.446,79.525,LA 
188,495327.233,4672869.790,79.174,PT1 
189,495325.864,4672870.519,79.123,TUB400 
190,495318.715,4672874.127,79.002,TUB400 
191,495327.521,4672871.264,79.546,CUN3 
192,495327.394,4672870.516,79.506,CUN3 

193,495326.309,4672871.016,79.546,CUN3 
194,495324.997,4672869.654,79.676,CUN3 
195,495327.327,4672870.330,79.511,CUN4 
196,495327.192,4672869.782,79.165,CUN4 
197,495326.941,4672868.867,79.418,CUN4 
198,495325.035,4672869.562,79.693,CUN4 
199,495324.352,4672870.063,79.668,CUN4 
200,495325.221,4672872.247,79.507,CUN4 

201,495320.056,4672875.495,79.436,LA 
202,495308.652,4672881.205,79.142,LA 
203,495295.292,4672887.731,78.629,LA 
204,495281.464,4672894.566,77.958,LA 
205,495267.538,4672901.512,77.237,LA 
206,495254.529,4672908.067,76.628,LA 
207,495241.105,4672914.442,76.102,LA 
208,495228.046,4672920.996,75.704,LA 

209,495213.200,4672928.387,75.377,LA 
210,495203.396,4672933.221,75.187,LA 
211,495203.369,4672933.220,75.194,CUN5 
212,495203.075,4672932.528,75.031,CUN6 
213,495202.742,4672931.638,75.166,CUN7 
214,495214.136,4672927.572,75.325,CUN5 
215,495213.914,4672927.117,75.151,CUN6 
216,495213.552,4672926.423,75.386,CUN7 
217,495224.856,4672922.036,75.579,CUN5 

218,495224.610,4672921.681,75.387,CUN6 
219,495224.316,4672920.866,75.679,CUN7 
220,495229.023,4672918.218,75.869,CUN7 
221,495229.668,4672919.017,75.540,CUN6 
222,495229.961,4672919.446,75.731,CUN5 
223,495244.512,4672912.255,76.167,CUN5 
224,495244.814,4672911.532,76.026,CUN6 
225,495244.502,4672910.745,76.261,CUN7 

226,495257.827,4672904.160,76.706,CUN7 
227,495258.135,4672904.665,76.529,CUN6 
228,495258.711,4672905.252,76.795,CUN5 
229,495274.218,4672897.614,77.592,CUN5 
230,495273.864,4672896.856,77.244,CUN6 
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231,495273.540,4672896.170,77.407,CUN7 
232,495285.388,4672890.256,78.162,CUN7 
233,495285.659,4672890.828,77.907,CUN6 

234,495286.019,4672891.633,78.275,CUN5 
235,495297.665,4672885.912,78.780,CUN5 
236,495297.230,4672885.043,78.444,CUN6 
237,495296.878,4672884.372,78.721,CUN7 
238,495311.492,4672879.055,79.228,CUN5 
239,495310.872,4672878.117,78.849,CUN6 
240,495310.273,4672877.248,79.057,CUN7 
241,495316.500,4672874.007,79.291,CUN7 
242,495316.756,4672875.096,78.980,CUN6 

243,495316.775,4672875.068,78.984,CUN8 
244,495318.723,4672874.254,79.044,CUN8 
245,495317.413,4672875.787,79.352,CUN5 
246,495319.108,4672874.636,79.441,CUN5 
247,495318.506,4672873.281,79.528,CUN5 
248,495318.298,4672873.581,79.118,CUN8 
249,495317.069,4672873.582,79.226,CUN6 
250,495314.914,4672871.158,79.594,CUN8 

251,495314.820,4672870.756,80.022,CUN5 
252,495315.686,4672871.899,79.532,CUN6 
253,495315.136,4672871.562,79.558,CUN6 
254,495314.526,4672871.585,79.582,CUN6 
255,495315.708,4672872.257,79.931,CUN7 
256,495314.977,4672871.879,79.915,CUN7 
257,495314.672,4672871.867,79.929,CUN7 
258,495302.323,4672876.182,80.157,CUN5 

259,495302.392,4672876.492,79.700,CUN8 
260,495302.335,4672876.986,79.692,CUN6 
261,495302.425,4672877.320,80.144,CUN7 
262,495288.299,4672883.596,80.308,CUN7 
263,495288.244,4672883.306,79.925,CUN6 
264,495287.895,4672882.687,79.930,CUN8 
265,495287.472,4672882.433,80.359,CUN5 
266,495268.720,4672889.852,80.303,CUN5 

267,495268.781,4672890.245,79.938,CUN8 
268,495269.165,4672891.034,79.953,CUN6 
269,495269.359,4672891.379,80.251,CUN7 
270,495252.908,4672898.384,80.316,CUN7 
271,495252.964,4672897.876,79.911,CUN6 
272,495252.596,4672897.388,79.915,CUN8 
273,495252.256,4672897.034,80.345,CUN5 
274,495235.210,4672904.654,80.039,CUN5 
275,495235.275,4672905.152,79.619,CUN8 

276,495235.544,4672905.498,79.625,CUN6 
277,495235.729,4672905.958,80.034,CUN7 
278,495224.999,4672911.024,79.887,CUN7 
279,495224.496,4672910.632,79.432,CUN6 
280,495224.884,4672911.646,79.345,CUN6 
281,495224.897,4672911.856,79.226,CUN6 
282,495225.798,4672912.193,79.732,CUN7 
283,495226.151,4672912.908,79.425,CUN7 

284,495226.365,4672913.533,78.932,CUN7 
285,495226.838,4672914.496,78.497,CUN7 
286,495225.471,4672912.788,78.960,CUN6 
287,495225.602,4672913.545,78.124,CUN6 
288,495226.078,4672914.282,77.999,CUN6 

289,495226.617,4672914.898,77.885,CUN6 
290,495227.056,4672914.751,78.281,CUN7 
291,495227.073,4672915.872,76.768,CUN6 

292,495227.333,4672916.144,76.793,CUN6 
293,495227.720,4672916.052,77.123,CUN7 
294,495227.625,4672916.895,75.925,CUN6 
295,495228.102,4672916.941,76.401,CUN7 
296,495228.963,4672918.210,75.873,CUN7 
297,495228.609,4672918.093,75.699,CUN6 
298,495228.504,4672919.097,75.611,CUN6 
299,495227.828,4672918.619,75.690,CUN6 
300,495227.645,4672919.002,75.811,CUN9 

301,495227.136,4672918.004,76.107,CUN9 
302,495227.151,4672917.195,75.911,CUN6 
303,495226.266,4672916.790,77.127,CUN9 
304,495226.504,4672916.491,76.754,CUN6 
305,495226.436,4672915.933,76.838,CUN6 
306,495225.604,4672915.419,78.234,CUN9 
307,495225.359,4672914.826,78.643,CUN9 
308,495225.909,4672915.201,77.953,CUN6 

309,495225.726,4672914.156,78.036,CUN6 
310,495225.457,4672913.592,78.126,CUN6 
311,495225.283,4672914.203,78.654,CUN9 
312,495224.126,4672913.448,79.747,CUN9 
313,495223.807,4672911.494,79.856,CUN9 
314,495224.893,4672913.108,78.977,CUN6 
315,495224.386,4672912.043,79.227,CUN6 
316,495224.297,4672911.881,79.363,CUN6 

317,495224.153,4672911.368,79.376,CUN6 
318,495223.914,4672910.949,79.456,CUN6 
319,495223.614,4672910.502,79.448,CUN8 
320,495223.351,4672910.130,79.885,CUN5 
321,495209.396,4672916.901,80.060,CUN5 
322,495209.515,4672917.220,79.638,CUN8 
323,495209.713,4672917.656,79.638,CUN6 
324,495209.686,4672918.200,80.067,CUN9 

326,495196.321,4672924.420,80.368,CUN9 
327,495196.120,4672924.204,80.063,CUN6 
328,495207.382,4672917.710,80.069,CUN5 
329,495207.406,4672918.081,79.703,CUN8 
330,495207.400,4672918.145,79.689,CUN8 
331,495206.585,4672917.563,79.710,CUN8 
332,495206.670,4672917.221,80.020,CUN5 
333,495196.915,4672907.299,80.182,CUN5 
334,495196.684,4672907.713,79.766,CUN8 

335,495196.123,4672907.940,79.774,CUN10 
336,495196.002,4672908.438,80.197,CUN11 
337,495201.331,4672913.885,80.127,CUN11 
338,495201.594,4672913.665,79.800,CUN10 
339,495205.937,4672918.467,80.019,CUN11 
340,495206.402,4672918.564,79.766,CUN10 
341,495195.693,4672923.582,80.112,CUN10 
342,495195.442,4672923.333,80.422,CUN11 

343,495194.548,4672926.162,80.356,CT 
344,495199.100,4672924.628,80.235,CT 
345,495208.427,4672920.524,80.043,CT 
346,495219.071,4672915.426,79.972,CT 
347,495223.992,4672913.476,79.751,CT 
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348,495226.022,4672912.229,79.673,CT1 
349,495227.342,4672911.986,79.888,CT1 
350,495236.970,4672907.353,80.094,CT1 

351,495246.182,4672902.797,80.284,CT1 
352,495256.308,4672898.383,80.194,CT1 
353,495267.337,4672893.503,80.079,CT1 
354,495277.178,4672889.576,80.230,CT1 
355,495284.054,4672886.861,80.148,CT1 
356,495286.926,4672885.506,80.390,CT1 
357,495296.843,4672880.999,80.597,CT1 
358,495305.733,4672876.736,80.284,CT1 
359,495312.115,4672873.737,80.284,CT1 

360,495314.946,4672872.433,80.275,CT1 
361,495315.720,4672872.780,79.828,CT1 
362,495319.109,4672873.818,79.475,CAMI2 
363,495318.868,4672873.125,79.517,CAMI2 
364,495324.177,4672870.037,79.648,CAMI1 
365,495318.676,4672865.898,80.020,CAMI1 
366,495315.322,4672870.591,80.031,CAMI2 
367,495310.559,4672869.782,80.303,CAMI2 

368,495313.212,4672866.179,80.313,CAMI1 
369,495309.380,4672867.187,80.274,CAMI1 
370,495294.359,4672874.302,80.219,CAMI1 
371,495295.130,4672877.040,80.223,CAMI2 
372,495280.385,4672883.617,80.377,CAMI2 
373,495279.699,4672881.523,80.311,CAMI1 
374,495264.698,4672887.223,80.328,CAMI1 
375,495265.578,4672889.770,80.278,CAMI2 

376,495249.598,4672896.512,80.254,CAMI2 
377,495248.558,4672894.215,80.301,CAMI1 
378,495237.731,4672898.905,80.128,CAMI1 
379,495238.540,4672901.521,80.094,CAMI2 
380,495226.220,4672907.517,79.913,CAMI2 
381,495225.080,4672904.837,79.937,CAMI1 
382,495214.752,4672908.405,79.954,CAMI1 
383,495214.799,4672911.144,79.976,CAMI2 

384,495208.218,4672911.731,80.005,CAMI2 
385,495208.786,4672908.194,80.064,CAMI1 
386,495202.732,4672905.195,80.199,CAMI1 
387,495200.455,4672907.219,80.154,CAMI2 
388,495195.392,4672901.062,80.246,CAMI2 
389,495198.533,4672899.526,80.282,CAMI1 
390,495210.225,4672897.514,80.162,R 
391,495221.989,4672893.633,80.282,R 
392,495233.421,4672888.866,80.389,R 

393,495245.123,4672883.599,80.472,R 
394,495258.433,4672877.815,80.546,R 
395,495270.265,4672872.998,80.484,R 
396,495284.602,4672866.008,80.383,R 
397,495300.015,4672859.214,80.444,R 
398,495314.451,4672865.271,80.240,CAMI4 
399,495313.797,4672864.281,80.317,CAMI4 
400,495317.849,4672865.639,80.016,CAMI3 

401,495314.492,4672861.339,80.310,CAMI3 
402,495302.844,4672850.624,80.593,CAMI3 
403,495301.504,4672851.625,80.627,CAMI4 
404,495290.606,4672840.230,80.935,CAMI4 
405,495291.827,4672838.871,80.815,CAMI3 

406,495281.155,4672830.984,81.205,CAMI3 
407,495281.144,4672830.994,81.215,CAMI4 
408,495282.715,4672830.108,81.215,CAMI3 

409,495296.427,4672821.605,80.994,R 
410,495308.859,4672815.593,80.915,R 
411,495324.400,4672808.299,80.973,R 
412,495336.563,4672801.496,81.164,R 
413,495346.065,4672818.620,80.932,R 
414,495332.325,4672828.701,80.658,R 
415,495319.277,4672837.597,80.610,R 
416,495308.857,4672845.041,80.631,R 
417,495319.416,4672860.810,80.394,R 

418,495334.578,4672854.128,80.435,R 
419,495348.699,4672846.769,80.601,R 
420,495361.371,4672841.310,80.906,R 
421,495315.129,4672862.544,80.336,CT2 
422,495319.502,4672865.465,80.221,CT2 
423,495323.748,4672868.303,80.031,CT2 
424,495330.483,4672865.430,80.237,CT2 
425,495338.327,4672861.724,80.389,CT2 

426,495349.017,4672856.422,80.518,CT2 
427,495357.325,4672852.208,80.813,CT2 
428,495364.231,4672849.124,80.846,CT2 
429,495367.198,4672847.195,80.690,CT2 
430,495369.848,4672845.770,80.919,CT2 
431,495369.821,4672845.720,80.916,PT2 
432,495370.952,4672844.860,80.977,CT2 
433,495366.422,4672837.644,81.360,CT2 

434,495365.420,4672837.839,80.990,PT2 
435,495355.599,4672820.754,80.967,PT2 
436,495356.875,4672819.881,81.523,CT2 
437,495348.280,4672803.765,81.720,CT2 
438,495346.800,4672803.895,81.143,PT2 
439,495339.229,4672790.207,81.478,PT2 
440,495340.507,4672789.424,82.005,CT2 
441,495334.476,4672781.657,81.566,PT2 

442,495335.747,4672780.755,82.077,CT2 
443,495325.523,4672765.384,81.785,PT2 
444,495326.662,4672764.029,82.358,CT2 
445,495318.889,4672750.729,82.581,CT2 
446,495317.345,4672751.701,82.053,PT2 
447,495311.233,4672741.949,82.213,PT2 
448,495309.968,4672742.364,82.213,PT2 
449,495299.797,4672747.227,82.353,PT2 
450,495288.579,4672754.749,82.408,PT2 

451,495288.289,4672754.345,82.807,CT3 
452,495298.355,4672747.092,82.900,CT3 
453,495307.502,4672741.080,82.895,CT3 
454,495310.659,4672739.142,82.840,CT3 
455,495312.491,4672737.945,83.051,CT3 
456,495312.525,4672737.880,83.034,CT2 
457,495307.540,4672727.631,83.231,CT3 
458,495299.730,4672714.313,83.476,R 

459,495293.624,4672703.713,83.807,R 
460,495287.815,4672693.515,84.196,R 
461,495281.948,4672682.746,84.578,R 
462,495275.803,4672671.568,84.853,R 
463,495273.179,4672667.037,84.995,R 
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464,495269.809,4672663.234,85.421,R 
465,495262.263,4672667.997,85.493,R 
466,495252.144,4672677.941,85.343,R 

467,495268.923,4672669.141,85.334,R 
468,495247.017,4672641.336,87.850,R 
469,495253.958,4672664.607,87.477,CT4 
470,495266.958,4672658.834,87.433,CT4 
471,495259.355,4672649.653,87.424,R 
472,495260.996,4672645.501,87.634,CT4 
473,495257.028,4672636.374,87.984,CT4 
474,495239.200,4672645.231,87.967,R 
475,495227.632,4672629.993,88.694,R 

476,495241.126,4672625.515,88.366,R 
477,495251.337,4672626.324,88.238,CT4 
478,495240.274,4672608.566,89.172,CT4 
479,495230.274,4672612.994,89.182,R 
480,495221.705,4672616.848,89.406,R 
481,495224.146,4672601.263,90.148,R 
482,495231.801,4672595.748,90.262,CT4 
483,495223.483,4672585.177,91.405,CT4 

484,495213.780,4672589.675,91.670,R 
485,495203.364,4672599.058,91.335,R 
486,495199.052,4672591.070,92.012,R 
487,495203.826,4672582.365,92.585,R 
488,495214.247,4672572.928,92.375,CT4 
489,495205.265,4672559.116,92.753,CT4 
490,495198.939,4672562.807,93.438,R 
491,495189.679,4672567.942,93.908,R 

492,495181.656,4672555.289,94.197,R 
493,495186.099,4672548.502,94.206,R 
494,495192.072,4672542.913,93.817,CT4 
495,495183.083,4672532.686,94.177,CT4 
496,495177.387,4672536.960,94.421,R 
497,495171.348,4672542.312,94.664,R 
498,495169.080,4672533.174,94.765,R 
499,495171.396,4672529.108,94.475,R 

500,495174.158,4672523.856,94.641,CT4 
501,495169.171,4672518.567,94.352,CT4 
502,495166.677,4672515.803,93.426,CT4 
503,495166.680,4672515.796,93.413,PT3 
504,495166.980,4672513.898,93.591,CT4 
505,495160.304,4672507.965,93.972,CT4 
506,495159.511,4672509.603,93.383,PT3 
507,495150.839,4672502.114,93.698,PT3 
508,495152.521,4672499.927,94.310,CT4 

509,495148.898,4672496.489,94.411,CT4 
510,495147.388,4672496.939,93.971,PT3 
511,495147.502,4672495.950,93.907,PT3 
512,495149.382,4672494.994,93.755,PT3 
513,495152.456,4672496.395,93.615,PT3 
514,495160.016,4672503.897,93.224,PT3 
515,495169.753,4672513.729,92.869,PT3 
516,495178.625,4672521.922,92.445,PT3 

517,495185.828,4672528.817,92.000,PT3 
518,495105.469,4672453.923,96.531,PT4 
519,495107.626,4672456.891,96.395,PT4 
520,495104.931,4672455.541,97.099,CT5 
521,495106.402,4672458.291,97.060,CT5 

522,495116.801,4672466.919,96.626,CT5 
523,495117.774,4672465.599,95.877,PT4 
524,495128.178,4672477.093,96.053,CT5 

525,495129.446,4672475.795,95.095,PT4 
526,495138.697,4672483.857,94.507,PT4 
527,495137.602,4672485.922,95.465,CT5 
528,495142.691,4672490.338,94.985,CT5 
529,495146.264,4672493.899,94.704,CT5 
530,495146.128,4672490.386,94.035,PT4 
531,495147.879,4672493.400,93.934,PT4 
532,495147.394,4672494.714,94.048,PT4 
533,495146.347,4672495.279,94.077,PT4 

534,495144.482,4672494.649,94.182,PT4 
535,495136.055,4672486.662,94.855,PT4 
536,495127.935,4672479.346,95.385,PT4 
537,495120.513,4672472.537,95.801,PT4 
538,495113.177,4672466.506,96.088,PT4 
539,495106.344,4672460.693,96.328,PT4 
540,495104.240,4672458.488,96.419,PT4 
541,495103.293,4672455.929,96.580,PT4 

542,495103.630,4672454.754,96.692,PT4 
543,495094.993,4672465.844,96.900,R 
544,495105.744,4672476.771,96.594,R 
545,495114.837,4672485.793,96.169,R 
546,495125.869,4672495.382,95.407,R 
547,495129.296,4672500.870,95.174,R 
548,495131.313,4672504.591,94.868,PT5 
549,495133.151,4672508.744,96.087,CT6 

550,495138.913,4672501.044,94.558,PT5 
551,495138.429,4672505.753,95.759,CT6 
552,495147.900,4672510.149,94.147,PT5 
553,495144.887,4672513.029,95.484,CT6 
554,495151.614,4672520.136,95.240,CT6 
555,495154.232,4672517.148,93.809,PT5 
556,495159.393,4672520.779,93.624,PT5 
557,495158.960,4672525.453,95.046,CT6 

558,495167.839,4672529.362,94.883,CT6 
559,495168.335,4672528.688,94.516,PT5 
560,495174.865,4672533.550,94.511,PT5 
561,495174.858,4672533.581,94.523,CT6 
562,495262.979,4672687.995,84.756,R 
563,495270.508,4672702.510,84.326,R 
564,495277.934,4672718.897,83.785,R 
565,495293.387,4672730.204,83.209,R 
566,495285.744,4672742.558,83.076,R 

567,495292.535,4672769.924,82.027,R 
568,495306.252,4672760.399,81.907,R 
569,495313.585,4672755.593,82.034,R 
570,495309.288,4672749.541,82.281,R 
571,495322.314,4672772.965,81.664,R 
572,495308.679,4672781.697,81.521,R 
573,495297.584,4672789.076,81.529,R 
574,495299.907,4672809.477,81.123,R 

575,495314.830,4672800.040,81.160,R 
576,495327.268,4672792.479,81.232,R 
577,495333.356,4672788.914,81.416,R 
578,495206.228,4672935.514,75.322,EIX 
579,495207.940,4672938.247,75.206,LA1 



Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340  (TM de Garrigàs). 

 

ANNEX 2 TOPOGRAFIA Pàg. 7 de 30 

 

580,495208.627,4672940.067,75.219,CUN12 
581,495208.150,4672939.353,75.063,CUN13 
582,495215.526,4672936.811,75.320,CUN12 

583,495215.112,4672936.086,75.134,CUN13 
584,495214.489,4672934.899,75.299,LA1 
585,495214.526,4672934.896,75.311,CUN14 
586,495218.905,4672933.264,75.357,CUN14 
587,495228.013,4672930.446,75.598,CUN12 
588,495227.532,4672929.750,75.384,CUN13 
589,495227.282,4672929.137,75.521,CUN14 
590,495227.015,4672928.669,75.569,LA1 
591,495225.719,4672925.824,75.670,EIX 

592,495241.272,4672918.063,76.130,EIX 
593,495242.859,4672920.704,76.045,LA1 
594,495243.161,4672921.100,75.992,CUN14 
595,495243.769,4672922.202,75.987,CUN12 
596,495243.545,4672921.627,75.850,CUN13 
597,495257.621,4672915.563,76.456,CUN12 
598,495257.030,4672915.016,76.229,CUN13 
599,495256.656,4672914.423,76.541,CUN14 

600,495256.838,4672913.843,76.638,CUN14 
601,495256.923,4672913.686,76.643,LA1 
602,495255.422,4672910.947,76.710,EIX 
603,495258.587,4672913.917,76.387,SENYAL 
604,495257.356,4672914.809,76.227,PT6 
605,495270.421,4672908.513,76.713,PT6 
606,495269.896,4672907.330,77.235,LA1 
607,495268.351,4672904.533,77.298,EIX 

608,495284.441,4672896.499,78.131,EIX 
609,495286.176,4672899.153,78.120,LA1 
610,495286.779,4672900.100,77.494,PT6 
611,495291.137,4672898.315,77.590,PT6 
612,495290.852,4672897.510,78.310,LA1 
613,495291.152,4672898.229,77.593,TUB600 
614,495291.326,4672893.264,78.486,EIX 
615,495299.154,4672889.244,78.839,EIX 

616,495299.416,4672893.207,78.635,LA1 
617,495299.943,4672894.274,77.866,TUB600 
618,495299.957,4672894.267,77.860,PT7 
619,495301.326,4672892.721,78.650,CT7 
620,495313.798,4672885.979,79.156,CT7 
621,495314.220,4672886.753,78.604,PT7 
622,495313.528,4672885.542,79.196,LA1 
623,495312.386,4672882.552,79.270,EIX 
624,495326.774,4672875.437,79.626,EIX 

625,495328.275,4672878.080,79.534,LA1 
626,495328.436,4672878.435,79.471,CT7 
627,495329.267,4672879.405,78.826,PT7 
628,495346.067,4672870.813,79.090,PT7 
629,495345.573,4672870.071,79.676,CT7 
630,495345.412,4672869.654,79.774,LA1 
631,495344.182,4672866.892,79.876,EIX 
632,495358.125,4672859.807,80.112,EIX 

633,495359.434,4672862.513,79.989,LA1 
634,495359.618,4672862.828,79.864,CT7 
635,495360.236,4672863.577,79.422,PT7 
636,495368.906,4672858.206,80.170,PT7 
637,495368.905,4672858.135,80.169,CT7 

638,495368.710,4672857.828,80.279,LA1 
639,495367.345,4672854.984,80.358,EIX 
640,495371.078,4672852.997,80.505,EIX 

641,495372.441,4672855.450,80.484,LA1 
642,495375.692,4672850.641,80.907,EIX 
643,495378.647,4672849.189,81.167,EIX 
644,495373.837,4672842.910,81.115,SENYAL 
645,495373.968,4672844.276,81.108,SENYAL 
646,495373.796,4672844.922,81.012,SENYAL 
647,495380.393,4672855.085,80.824,SENYAL 
648,495382.086,4672857.046,80.740,SENYAL 
649,495375.512,4672853.940,80.735,LA1 

650,495378.182,4672853.469,80.917,LA1 
651,495381.137,4672853.869,81.125,LA1 
652,495383.420,4672853.495,81.160,LB1 
653,495390.115,4672865.659,81.041,LB1 
654,495388.378,4672866.961,80.979,LA1 
655,495396.280,4672881.312,80.714,LA1 
656,495398.261,4672880.449,80.792,LB1 
657,495407.648,4672897.581,80.574,LB1 

658,495405.917,4672898.844,80.527,LA1 
659,495415.208,4672915.487,80.270,LA1 
660,495416.872,4672914.376,80.341,LB1 
661,495424.327,4672931.838,80.114,LA1 
662,495426.015,4672930.850,80.135,LB1 
663,495433.395,4672948.218,79.878,LA1 
664,495435.208,4672947.464,79.936,LB1 
665,495440.469,4672960.974,79.684,LA1 

666,495441.949,4672959.896,79.727,LB1 
667,495438.219,4672961.657,78.914,SENYAL 
668,495448.977,4672976.422,79.532,LA1 
669,495450.655,4672975.574,79.579,LB1 
670,495459.891,4672992.044,79.359,LB1 
671,495458.291,4672993.143,79.290,LA1 
672,495467.954,4673010.752,79.037,LA1 
673,495469.669,4673009.879,79.080,LB1 

674,495479.133,4673027.072,78.828,LB1 
675,495477.386,4673028.164,78.796,LA1 
676,495485.522,4673043.201,78.543,LA1 
677,495487.287,4673042.165,78.599,LB1 
678,495481.101,4673039.135,78.432,SENYAL 
679,495494.601,4673059.967,78.180,LA1 
680,495496.472,4673059.024,78.296,LB1 
681,495504.054,4673077.866,77.853,LA1 
682,495506.132,4673077.159,77.946,LB1 

683,495513.041,4673095.353,77.395,LA1 
684,495515.016,4673094.675,77.503,LB1 
685,495521.620,4673113.210,76.922,LA1 
686,495523.495,4673112.321,77.028,LB1 
687,495528.379,4673128.034,76.539,LA1 
688,495530.255,4673127.216,76.641,LB1 
689,495535.545,4673144.709,76.031,LA1 
690,495537.287,4673143.640,76.147,LB1 

691,495542.663,4673161.842,75.478,LA1 
692,495544.612,4673161.407,75.564,LB1 
693,495549.418,4673179.453,74.865,LA1 
694,495551.336,4673178.662,74.959,LB1 
695,495557.531,4673194.791,74.359,LB1 
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696,495555.703,4673195.639,74.286,LA1 
697,495562.154,4673213.630,73.674,LA1 
698,495564.296,4673212.717,73.712,LB1 

699,495568.843,4673231.840,73.045,LA1 
700,495571.085,4673230.912,73.069,LB1 
701,495568.580,4673234.902,72.350,SENYAL 
702,495576.559,4673252.759,72.380,LA1 
703,495578.861,4673252.293,72.380,LB1 
704,495585.311,4673269.720,71.846,LB1 
705,495583.173,4673270.780,71.820,LA1 
706,495589.312,4673287.693,71.288,LA1 
707,495591.530,4673286.753,71.337,LB1 

708,495591.315,4673292.591,71.131,LA1 
709,495593.394,4673292.087,71.180,LB1 
710,495599.960,4673309.803,70.682,LB1 
711,495597.843,4673310.722,70.638,LA1 
712,495605.340,4673331.364,70.083,LA1 
713,495607.557,4673330.624,70.129,LB1 
714,495612.058,4673349.411,69.713,LA1 
715,495614.115,4673348.659,69.760,LB1 

716,495621.096,4673367.472,69.559,LB1 
717,495619.138,4673368.544,69.490,LA1 
718,495626.036,4673387.373,69.382,LA1 
719,495628.102,4673386.651,69.450,LB1 
720,495634.460,4673403.988,69.379,LB1 
721,495632.499,4673405.058,69.306,LA1 
722,495639.140,4673422.801,69.169,LA1 
723,495641.117,4673422.040,69.213,LB1 

724,495647.067,4673438.227,69.120,LB1 
725,495645.222,4673439.059,69.077,LA1 
726,495651.591,4673456.652,69.042,LA1 
727,495653.516,4673455.943,69.079,LB1 
728,495658.889,4673476.694,69.025,LA1 
729,495660.847,4673475.916,68.995,LB1 
730,495664.495,4673474.962,68.948,LB3 
731,495667.779,4673474.184,68.839,LB2 

732,495669.708,4673473.343,68.740,LA2 
733,495662.984,4673455.072,68.853,LA2 
734,495661.026,4673455.643,68.909,LB2 
735,495655.908,4673435.708,68.996,LA2 
736,495650.833,4673437.995,69.126,LB3 
737,495654.095,4673437.020,69.055,LB2 
738,495648.983,4673416.897,69.164,LA2 
739,495647.204,4673417.678,69.209,LB2 
740,495642.170,4673398.197,69.409,LA2 

741,495640.313,4673399.061,69.413,LB2 
742,495637.295,4673400.814,69.465,LB3 
743,495635.370,4673379.853,69.410,LA2 
744,495633.378,4673380.582,69.454,LB2 
745,495630.363,4673382.265,69.530,LB3 
746,495628.597,4673361.503,69.445,LA2 
747,495626.714,4673362.385,69.537,LB2 
748,495622.546,4673344.890,69.653,LA2 

749,495620.714,4673345.825,69.710,LB2 
750,495617.620,4673347.298,69.810,LB3 
751,495610.734,4673328.795,70.216,LB3 
752,495614.088,4673327.952,70.135,LB2 
753,495615.999,4673327.299,70.072,LA2 

754,495609.147,4673308.634,70.504,LA2 
755,495607.287,4673309.361,70.571,LB2 
756,495602.114,4673289.546,71.022,LA2 

757,495600.286,4673290.290,71.081,LB2 
758,495597.422,4673292.073,71.150,LB3 
759,495595.008,4673270.127,71.568,LA2 
760,495593.317,4673270.929,71.600,LB2 
761,495588.397,4673252.045,72.159,LA2 
762,495586.641,4673252.833,72.189,LB2 
763,495583.214,4673253.759,72.287,LB3 
764,495581.905,4673234.516,72.702,LA2 
765,495580.117,4673235.212,72.745,LB2 

766,495582.073,4673229.998,72.285,SENYAL 
767,495574.963,4673215.731,73.468,LA2 
768,495573.223,4673216.467,73.448,LB2 
769,495570.113,4673217.941,73.482,LB3 
770,495567.758,4673196.580,74.225,LA2 
771,495566.109,4673197.453,74.221,LB2 
772,495563.017,4673198.748,74.212,LB3 
773,495560.440,4673177.259,75.126,LA2 

774,495558.767,4673178.094,75.077,LB2 
775,495555.644,4673179.456,74.984,LB3 
776,495552.734,4673157.354,75.979,LA2 
777,495550.867,4673158.147,75.850,LB2 
778,495547.833,4673159.509,75.722,LB3 
779,495544.766,4673138.096,76.584,LA2 
780,495543.035,4673139.088,76.505,LB2 
781,495539.928,4673140.612,76.383,LB3 

782,495537.509,4673121.396,77.076,LA2 
783,495535.823,4673122.283,77.002,LB2 
784,495532.669,4673123.731,76.862,LB3 
785,495529.692,4673104.435,77.493,LA2 
786,495528.060,4673105.336,77.492,LB2 
787,495521.973,4673088.521,77.930,LA2 
788,495520.290,4673089.364,77.869,LB2 
789,495517.344,4673091.160,77.765,LB3 

790,495514.142,4673073.093,78.313,LA2 
791,495512.466,4673074.135,78.251,LB2 
792,495509.434,4673075.476,78.121,LB3 
793,495505.846,4673057.222,78.610,LA2 
794,495504.144,4673058.320,78.562,LB2 
795,495501.357,4673060.307,78.438,LB3 
796,495503.385,4673049.138,77.901,SENYAL 
797,495497.781,4673042.202,78.769,LA2 
798,495495.973,4673043.134,78.757,LB2 

799,495492.974,4673044.832,78.699,LB3 
800,495489.636,4673027.310,78.810,LA2 
801,495487.793,4673028.212,78.847,LB2 
802,495484.918,4673030.180,78.900,LB3 
803,495475.602,4673012.961,79.098,LB3 
804,495478.435,4673011.311,79.041,LB2 
805,495480.380,4673010.636,78.977,LA2 
806,495482.820,4673011.032,78.138,SENYAL 

807,495471.189,4672993.819,79.186,LA2 
808,495469.348,4672994.819,79.275,LB2 
809,495463.242,4672979.630,79.400,LA2 
810,495461.519,4672980.599,79.444,LB2 
811,495458.690,4672982.526,79.515,LB3 
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812,495454.433,4672963.753,79.615,LA2 
813,495452.872,4672964.888,79.661,LB2 
814,495449.960,4672966.520,79.727,LB3 

815,495445.193,4672946.944,79.849,LA2 
816,495443.505,4672947.841,79.889,LB2 
817,495440.528,4672949.715,79.947,LB3 
818,495441.679,4672939.233,79.559,SENYAL 
819,495431.368,4672922.100,80.188,LA2 
820,495429.865,4672923.208,80.229,LB2 
821,495427.054,4672924.974,80.281,LB3 
822,495421.715,4672904.423,80.436,LA2 
823,495420.101,4672905.590,80.477,LB2 

824,495412.218,4672891.340,80.674,LB2 
825,495414.053,4672890.510,80.620,LA2 
826,495409.404,4672893.396,80.736,LB3 
827,495408.940,4672885.363,80.746,LB2 
828,495404.440,4672877.208,80.861,LB2 
829,495406.292,4672876.344,80.810,LA2 
830,495403.775,4672871.607,80.851,LA2 
831,495401.263,4672871.415,80.932,LBD1 

832,495392.797,4672856.004,81.148,LBD1 
833,495390.132,4672857.847,81.217,LB3 
834,495389.661,4672850.241,81.234,LBD1 
835,495381.616,4672835.648,81.532,LBD1 
836,495380.510,4672829.071,81.572,LA3 
837,495377.863,4672828.424,81.642,LBD1 
838,495376.929,4672822.906,81.726,LA3 
839,495375.378,4672824.015,81.752,LB4 

840,495373.235,4672820.253,81.823,LB4 
841,495370.366,4672821.987,81.875,LB3 
842,495374.833,4672819.145,81.777,LA3 
843,495365.567,4672802.192,82.141,LA3 
844,495363.966,4672803.301,82.172,LB4 
845,495361.057,4672804.835,82.200,LB3 
846,495356.183,4672785.106,82.468,LA3 
847,495354.461,4672786.049,82.504,LB4 

848,495347.229,4672768.863,82.815,LA3 
849,495345.706,4672770.030,82.865,LB4 
850,495342.766,4672771.938,82.931,LB3 
851,495338.674,4672753.192,83.148,LA3 
852,495337.052,4672754.394,83.204,LB4 
853,495333.956,4672755.954,83.284,LB3 
854,495329.704,4672737.195,83.546,LA3 
855,495328.036,4672738.082,83.569,LB4 
856,495320.937,4672721.219,83.947,LA3 

857,495319.258,4672722.041,84.001,LB4 
858,495316.420,4672723.857,84.070,LB3 
859,495312.029,4672705.067,84.448,LA3 
860,495310.438,4672706.143,84.473,LB4 
861,495303.430,4672689.239,84.910,LA3 
862,495301.879,4672690.563,84.928,LB4 
863,495299.313,4672692.593,84.968,LB3 
864,495295.160,4672674.176,85.375,LA3 

865,495293.649,4672675.337,85.407,LB4 
866,495290.529,4672676.901,85.467,LB3 
867,495291.339,4672667.254,85.603,LA3 
868,495289.758,4672668.264,85.634,LB4 
869,495281.915,4672650.146,86.359,LA3 

870,495280.403,4672651.134,86.358,LB4 
871,495277.846,4672653.211,86.311,LB3 
872,495274.703,4672636.759,86.965,LA3 

873,495273.063,4672637.718,86.941,LB4 
874,495270.076,4672639.682,86.829,LB3 
875,495266.653,4672622.065,87.610,LA3 
876,495265.042,4672623.027,87.560,LB4 
877,495258.768,4672607.788,88.400,LA3 
878,495256.945,4672609.141,88.295,LB4 
879,495254.053,4672611.035,88.137,LB3 
880,495248.005,4672589.730,89.411,LA3 
881,495245.978,4672591.000,89.311,LB4 

882,495243.175,4672593.010,89.119,LB3 
883,495241.084,4672578.788,90.062,LA3 
884,495239.171,4672580.343,89.930,LB4 
885,495236.435,4672582.323,89.724,LB3 
886,495232.097,4672565.538,90.663,LA3 
887,495230.242,4672567.024,90.551,LB4 
888,495227.419,4672568.989,90.355,LB3 
889,495221.922,4672551.348,91.282,LA3 

890,495217.437,4672555.097,90.953,LB3 
891,495220.413,4672553.322,91.133,LB4 
892,495211.785,4672538.115,91.807,LA3 
893,495209.905,4672539.617,91.693,LB4 
894,495199.612,4672523.107,92.443,LA3 
895,495195.291,4672527.116,92.126,LB3 
896,495198.282,4672525.292,92.304,LB4 
897,495190.505,4672512.428,92.910,LA3 

898,495190.722,4672511.705,92.913,LA3 
899,495188.111,4672513.540,92.813,LB4 
900,495182.197,4672502.617,93.305,LA3 
901,495179.984,4672504.596,93.190,LB4 
902,495178.112,4672507.591,92.968,LB3 
903,495173.071,4672493.230,93.796,LA3 
904,495171.271,4672495.344,93.655,LB4 
905,495161.040,4672481.333,94.460,LA3 

906,495159.588,4672483.537,94.338,LB4 
907,495157.254,4672486.068,94.141,LB3 
908,495146.702,4672468.122,95.242,LA3 
909,495145.204,4672469.869,95.129,LB4 
910,495143.130,4672472.542,94.935,LB3 
911,495134.126,4672457.212,95.984,LA3 
912,495132.612,4672458.928,95.880,LB4 
913,495121.529,4672446.865,96.726,LA3 
914,495120.257,4672448.806,96.630,LB4 

915,495118.057,4672451.498,96.466,LB3 
916,495107.586,4672435.945,97.527,LA3 
917,495106.263,4672437.704,97.460,LB4 
918,495093.343,4672427.995,98.250,LB4 
919,495094.518,4672426.048,98.311,LA3 
920,495080.584,4672415.740,99.125,LA3 
921,495079.526,4672417.754,99.076,LB4 
922,495066.333,4672405.310,99.900,LA3 

923,495065.252,4672407.389,99.888,LB4 
924,495056.741,4672398.444,100.438,LA3 
925,495057.705,4672401.865,100.335,LB4 
926,495055.815,4672397.170,100.585,BIONA2 
927,495063.763,4672402.897,99.823,BIONA2 
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928,495075.077,4672411.055,99.135,BIONA2 
929,495070.090,4672395.243,97.159,PT8 
930,495079.602,4672402.599,96.708,PT8 

931,495087.813,4672412.014,96.584,PT8 
932,495084.553,4672417.994,98.626,BIONA2 
933,495095.799,4672426.303,98.019,BIONA2 
934,495098.367,4672422.141,96.653,PT8 
935,495104.606,4672415.168,96.320,CT8 
936,495111.845,4672423.920,96.228,CT8 
937,495106.448,4672428.124,96.382,PT8 
938,495105.481,4672433.384,97.679,BIONA2 
939,495114.949,4672440.623,97.149,BIONA2 

940,495116.756,4672438.835,96.291,PT8 
941,495121.400,4672436.231,96.128,CT8 
942,495132.143,4672448.994,95.880,CT8 
943,495130.799,4672451.512,95.942,PT8 
944,495130.424,4672453.122,96.237,BIONA2 
945,495143.097,4672459.431,94.748,CT8 
946,495141.877,4672460.656,94.928,PT8 
947,495142.622,4672463.552,95.494,BIONA2 

948,495149.877,4672463.324,94.368,CT8 
949,495148.975,4672467.260,94.657,PT8 
950,495148.666,4672468.792,95.151,BIONA2 
951,495160.838,4672478.625,94.037,PT8 
952,495160.332,4672479.655,94.383,BIONA2 
953,495171.750,4672490.768,93.638,BIONA2 
954,495171.734,4672490.768,93.630,PT8 
955,495183.059,4672502.836,93.192,BIONA2 

956,495190.791,4672511.528,92.869,LA4 
957,495183.327,4672503.101,93.196,LA4 
958,495174.472,4672493.770,93.526,LA4 
959,495171.703,4672490.561,93.619,LA4 
960,495158.807,4672474.692,94.068,LA4 
961,495147.662,4672460.747,94.350,LA4 
962,495146.900,4672459.926,94.383,LA4 
963,495146.870,4672459.944,94.385,PT9 

964,495145.277,4672458.706,94.150,PT9 
965,495133.764,4672444.698,94.225,PT9 
966,495134.220,4672444.174,94.698,LA4 
967,495121.584,4672428.622,94.974,LA4 
968,495121.122,4672429.375,94.454,PT9 
969,495105.730,4672411.120,94.600,PT9 
970,495106.691,4672410.102,95.314,LA4 
971,495109.256,4672407.673,95.339,LA5 
972,495121.302,4672422.220,95.093,LA5 

973,495127.982,4672417.255,94.409,R 
974,495140.817,4672432.639,94.102,R 
975,495134.786,4672438.498,94.671,LA5 
976,495147.956,4672454.193,94.457,LA5 
977,495153.655,4672448.818,93.900,R 
978,495160.250,4672468.670,94.172,LA5 
979,495166.373,4672464.019,93.510,R 
980,495178.025,4672478.260,93.360,R 

981,495172.428,4672482.717,93.929,LA5 
982,495183.785,4672496.159,93.482,LA5 
983,495187.929,4672490.450,93.235,R 
984,495190.094,4672495.877,93.625,LA5 
985,495198.970,4672508.178,93.165,LA5 

986,495194.747,4672510.857,92.986,LA5 
987,495191.734,4672512.576,92.831,LA5 
988,495204.171,4672526.879,92.201,LA5 

989,495211.380,4672522.158,92.115,R 
990,495215.885,4672540.955,91.577,LA5 
991,495229.042,4672558.134,90.842,LA5 
992,495232.773,4672560.423,90.699,LA5 
993,495240.730,4672574.349,90.029,LA5 
994,495246.602,4672585.087,89.487,LA5 
995,495255.489,4672601.518,88.374,LA5 
996,495300.699,4672673.932,84.185,PT10 
997,495309.794,4672694.829,83.649,PT10 

998,495314.407,4672705.533,83.592,PT10 
999,495323.512,4672722.013,83.127,PT10 
1000,495325.530,4672721.644,82.872,R 
1001,495325.639,4672721.637,82.879,R 
1002,495336.673,4672742.294,82.539,R 
1003,495335.101,4672743.152,82.622,PT10 
1004,495346.890,4672761.303,82.245,R 
1005,495345.574,4672762.073,82.177,PT10 

1006,495355.043,4672779.333,81.828,PT10 
1007,495356.193,4672779.336,82.143,R 
1008,495356.724,4672779.108,82.051,R 
1009,495369.582,4672801.455,81.696,R 
1010,495368.935,4672801.799,81.879,R 
1011,495367.672,4672802.655,81.390,PT10 
1012,495376.752,4672819.028,80.992,PT10 
1013,495378.135,4672818.502,81.711,CT9 

1014,495383.546,4672827.677,81.688,CT9 
1015,495382.355,4672828.435,80.989,PT10 
1016,495388.269,4672835.286,80.716,PT10 
1017,495388.765,4672834.518,81.121,SENYAL 
1018,495389.249,4672833.793,81.536,CT9 
1019,495398.584,4672836.950,81.520,CT9 
1020,495397.557,4672838.665,80.661,PT10 
1021,495407.101,4672836.372,81.737,CT9 

1022,495407.339,4672838.459,80.494,PT10 
1023,495423.407,4672833.769,81.626,CT9 
1024,495440.790,4672830.776,81.189,CT9 
1025,495449.589,4672829.442,80.831,CT9 
1026,495451.554,4672824.469,80.798,CT9 
1027,495451.549,4672824.458,80.758,PT11 
1028,495451.780,4672828.886,80.018,PT11 
1029,495451.299,4672830.685,79.628,PT11 
1030,495449.917,4672831.302,79.649,PT11 

1031,495449.517,4672831.773,79.239,PT11 
1032,495432.575,4672834.365,79.810,PT11 
1033,495419.465,4672836.887,80.197,PT11 
1034,495373.561,4672820.059,81.757,LB5 
1035,495378.032,4672827.562,81.599,LB5 
1036,495380.706,4672829.385,81.493,LA6 
1037,495384.426,4672833.482,81.339,LA6 
1038,495383.766,4672834.316,81.422,LB5 

1039,495390.896,4672839.355,81.243,LB5 
1040,495391.413,4672838.692,81.225,LA6 
1041,495397.360,4672840.294,81.070,LA6 
1042,495397.161,4672841.245,81.089,LB5 
1043,495404.149,4672841.018,80.916,LB5 
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1044,495404.121,4672840.723,80.903,LA6 
1045,495412.757,4672839.246,80.694,LA6 
1046,495412.746,4672839.561,80.693,LB5 

1047,495416.082,4672837.013,80.596,SENYAL 
1048,495429.689,4672836.510,80.271,LB5 
1049,495429.636,4672836.241,80.254,LA6 
1050,495446.994,4672833.119,79.724,LA6 
1051,495447.018,4672833.332,79.740,LB5 
1052,495460.687,4672830.627,79.329,LB5 
1053,495460.602,4672830.479,79.314,LA6 
1054,495484.466,4672825.076,78.686,LA6 
1055,495484.540,4672825.299,78.706,LB5 

1056,495499.654,4672821.447,78.326,LB5 
1057,495499.537,4672821.286,78.307,LA6 
1059,495514.203,4672815.486,77.970,LA6 
1060,495514.364,4672815.646,78.005,LB5 
1061,495527.543,4672807.430,77.926,LB5 
1062,495527.377,4672807.352,77.909,LA6 
1063,495537.657,4672798.847,77.793,LA6 
1064,495537.742,4672798.918,77.820,LB5 

1065,495556.179,4672781.728,77.612,LB5 
1066,495556.075,4672781.640,77.591,LA6 
1067,495570.892,4672767.622,77.429,LA6 
1068,495570.988,4672767.716,77.406,LB5 
1069,495584.061,4672755.433,77.271,LB5 
1070,495583.954,4672755.369,77.268,LA6 
1071,495598.330,4672741.735,77.121,LA6 
1072,495598.462,4672741.850,77.142,LB5 

1073,495611.466,4672729.637,77.002,LB5 
1074,495611.349,4672729.581,76.987,LA6 
1075,495624.880,4672716.799,76.825,LA6 
1076,495625.000,4672716.870,76.842,LB5 
1077,495627.700,4672720.313,76.781,LB6 
1078,495627.767,4672720.419,76.758,LA7 
1079,495614.616,4672732.787,76.914,LA7 
1080,495614.509,4672732.725,76.933,LB6 

1081,495601.229,4672745.253,77.020,LB6 
1082,495601.208,4672745.214,77.016,LA7 
1083,495586.085,4672759.774,77.137,LA7 
1084,495585.995,4672759.726,77.154,LB6 
1085,495571.948,4672772.995,77.322,LB6 
1086,495572.008,4672773.023,77.292,LA7 
1087,495557.660,4672786.548,77.494,LB6 
1088,495557.707,4672786.577,77.481,LA7 
1089,495542.141,4672801.064,77.696,LA7 

1090,495542.104,4672800.947,77.722,LB6 
1091,495530.474,4672810.480,77.994,LB6 
1092,495530.566,4672810.649,77.974,LA7 
1093,495521.961,4672816.299,78.124,LA7 
1094,495521.957,4672816.188,78.131,LB6 
1095,495519.697,4672819.121,77.773,SENYAL 
1096,495509.416,4672822.464,78.359,LB6 
1097,495509.433,4672822.464,78.361,LA7 

1098,495496.518,4672826.674,78.554,LA7 
1099,495496.516,4672826.543,78.566,LB6 
1100,495480.411,4672830.494,78.894,LB6 
1101,495480.440,4672830.570,78.885,LA7 
1102,495465.427,4672834.063,79.269,LA7 

1103,495465.407,4672833.986,79.292,LB6 
1104,495454.424,4672836.540,79.578,LB6 
1105,495454.431,4672836.594,79.583,LA7 

1106,495439.700,4672840.304,80.086,LA7 
1107,495439.665,4672839.992,80.106,LB6 
1108,495426.184,4672843.297,80.503,LB6 
1109,495426.349,4672843.857,80.478,LA7 
1110,495414.981,4672846.803,80.717,LA7 
1111,495414.909,4672846.375,80.727,LB6 
1112,495410.915,4672847.602,80.839,LB6 
1113,495411.007,4672847.989,80.819,LA7 
1114,495409.807,4672849.937,80.660,SENYAL 

1115,495405.976,4672849.985,80.946,LB6 
1116,495406.012,4672850.634,80.934,LA7 
1117,495402.579,4672853.696,80.954,LA7 
1118,495402.091,4672853.542,80.987,LB6 
1119,495403.481,4672855.164,80.811,SENYAL 
1120,495402.649,4672857.633,80.828,SENYAL 
1121,495401.110,4672857.702,80.990,LA7 
1122,495400.589,4672857.703,81.006,LB6 

1123,495400.744,4672864.421,80.946,LB6 
1124,495401.867,4672864.415,80.923,LA7 
1125,495403.727,4672871.624,80.856,LA7 
1126,495402.612,4672871.482,80.893,LB6 
1127,495405.007,4672876.975,80.836,LB6 
1128,495409.390,4672885.042,80.741,LB6 
1129,495488.425,4672882.891,79.653,TORRE 
1130,495490.200,4672876.194,79.425,TORRE 

1131,495496.861,4672877.881,79.277,TORRE 
1132,495391.928,4672848.987,81.096,LB7 
1133,495395.417,4672847.366,81.060,LB7 
1134,495395.655,4672848.439,81.060,LB7 
1135,495399.175,4672847.764,81.011,LB7 
1136,495398.901,4672846.216,81.025,LB7 
1137,495403.155,4672845.276,80.949,LB7 
1138,495403.237,4672846.615,80.943,LB7 

1139,495411.149,4672844.239,80.748,LB7 
1140,495411.185,4672843.624,80.754,LB7 
1141,495414.429,4672842.935,80.675,LB7 
1142,495414.511,4672843.274,80.690,LB7 
1143,495422.067,4672841.349,80.564,LB7 
1144,495422.085,4672841.445,80.562,LB7 
1145,495428.260,4672840.002,80.391,LB7 
1146,495440.197,4672837.295,80.026,LB7 
1147,495446.333,4672835.861,79.819,LB7 

1148,495291.720,4672899.044,78.567,CT10 
1149,495287.460,4672903.960,79.094,CT10 
1150,495280.314,4672908.461,79.282,CT10 
1151,495269.525,4672914.804,79.228,CT10 
1152,495259.496,4672920.206,79.083,CT10 
1153,495240.448,4672930.269,78.691,CT10 
1154,495229.213,4672935.973,78.567,CT10 
1155,495216.265,4672942.975,78.457,CT10 

1156,495211.148,4672945.209,78.247,CT10 
1157,495211.038,4672945.292,78.266,CUN15 
1158,495210.604,4672945.797,77.876,CUN16 
1159,495209.880,4672946.382,77.872,CUN17 
1160,495209.497,4672946.633,78.377,CUN18 
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1161,495206.613,4672941.349,75.343,CUN17 
1162,495206.937,4672941.219,75.304,CUN18 
1163,495207.877,4672940.605,75.322,CUN15 

1164,495207.780,4672940.693,75.256,CUN16 
1165,495204.614,4672939.838,75.196,LA8 
1166,495204.970,4672940.799,75.051,CUN19 
1167,495193.421,4672946.407,75.001,CUN19 
1168,495193.083,4672945.485,75.130,LA8 
1169,495186.275,4672949.134,75.093,LA8 
1170,495186.538,4672949.906,74.927,CUN19 
1171,495177.947,4672954.290,74.758,CUN19 
1172,495177.543,4672953.634,74.984,LA8 

1173,495176.002,4672950.855,75.049,R 
1174,495174.661,4672947.419,74.975,LA8 
1175,495174.426,4672946.540,74.848,CUN19 
1176,495183.826,4672942.175,74.973,CUN19 
1177,495184.040,4672942.734,75.040,LA8 
1178,495185.453,4672945.971,75.108,R 
1179,495193.706,4672941.446,75.152,R 
1180,495192.134,4672937.971,75.032,CUN19 

1181,495192.493,4672938.569,75.106,LA8 
1182,495198.121,4672935.798,75.146,LA8 
1183,495197.710,4672935.229,75.029,CUN19 
1184,495205.236,4672931.338,75.068,CUN19 
1185,495205.594,4672932.015,75.249,LA8 
1186,495207.383,4672934.756,75.351,R 
1187,495199.523,4672938.755,75.203,R 
1188,495194.259,4672925.514,80.702,ESTR 

1189,495197.072,4672933.737,75.523,ESTR 
1190,495197.447,4672934.647,75.301,ESTR 
1191,495197.431,4672934.649,80.144,ESTR 
1192,495199.658,4672939.079,80.194,ESTR 
1193,495201.647,4672943.043,80.153,ESTR 
1194,495201.659,4672943.070,75.388,ESTR 
1195,495203.747,4672948.784,79.012,ESTR 
1196,495204.484,4672950.881,80.617,ESTR 

1197,495201.943,4672943.600,80.731,ESTR 
1198,495202.012,4672943.530,81.017,ESTR 
1199,495199.694,4672938.914,81.033,ESTR 
1200,495197.338,4672934.173,81.009,ESTR 
1201,495197.210,4672934.165,80.757,ESTR 
1202,495194.127,4672925.139,80.940,ESTR 
1203,495191.399,4672937.681,80.149,ESTR 
1204,495183.731,4672941.484,80.149,ESTR 
1205,495185.860,4672945.740,80.204,ESTR 

1206,495187.941,4672949.879,80.156,ESTR 
1207,495195.708,4672946.013,80.138,ESTR 
1208,495200.798,4672943.474,75.156,ESTR 
1209,495187.939,4672949.884,75.111,ESTR 
1210,495183.741,4672941.488,75.124,ESTR 
1211,495465.383,4673009.765,78.624,CT14 
1212,495284.387,4672907.082,79.153,CAMI5 
1213,495288.003,4672904.626,78.934,CAMI5 

1214,495291.913,4672899.182,78.532,CAMI5 
1215,495299.725,4672895.401,78.567,CAMI6 
1216,495297.838,4672898.714,78.680,CAMI6 
1217,495293.535,4672904.202,78.841,CAMI6 
1218,495288.622,4672909.541,79.024,CAMI6 

1219,495288.552,4672909.642,79.037,LA9 
1220,495286.015,4672907.638,79.127,LA9 
1221,495284.482,4672907.161,79.148,LA9 

1222,495276.337,4672915.663,79.130,LA9 
1223,495267.021,4672926.611,78.900,LA9 
1224,495258.735,4672936.119,78.760,LA9 
1225,495253.680,4672941.964,78.606,LA9 
1226,495247.945,4672948.462,78.483,LA9 
1227,495241.008,4672943.368,78.698,R 
1228,495227.018,4672949.609,78.404,R 
1229,495213.892,4672954.437,78.182,R 
1230,495229.162,4672954.973,78.376,R 

1231,495247.050,4672949.627,78.465,CAMI7 
1232,495237.276,4672960.914,78.418,CAMI7 
1233,495241.228,4672965.219,78.468,CAMI8 
1234,495247.939,4672955.970,78.415,CAMI8 
1235,495250.415,4672952.686,78.426,CAMI8 
1236,495250.530,4672952.772,78.447,LA9 
1237,495260.659,4672941.396,78.659,LA9 
1238,495271.647,4672928.775,78.879,LA9 

1239,495280.623,4672918.536,78.928,LA9 
1240,495288.075,4672910.094,78.990,LA9 
1241,495253.172,4672954.326,79.074,CT12 
1242,495263.285,4672941.941,78.939,CT12 
1243,495274.982,4672928.193,78.968,CT12 
1244,495284.988,4672916.275,78.943,CT12 
1245,495292.241,4672906.467,78.983,CT12 
1246,495296.399,4672902.575,79.019,CT12 

1247,495301.025,4672897.273,78.952,CT12 
1248,495302.439,4672895.826,79.028,CT12 
1249,495303.993,4672902.384,78.883,CT12 
1250,495310.448,4672919.328,78.540,CT12 
1251,495317.635,4672940.401,77.990,CT12 
1252,495324.340,4672959.288,77.603,CT12 
1253,495297.643,4672969.583,77.857,R 
1254,495291.578,4672953.073,78.458,R 

1255,495286.323,4672933.277,78.817,R 
1256,495270.358,4672952.844,78.989,R 
1257,495279.477,4672972.666,78.474,R 
1258,495326.308,4672959.134,77.701,CT13 
1259,495325.514,4672959.068,76.986,PT13 
1260,495320.006,4672943.492,77.079,PT13 
1261,495320.941,4672943.277,77.773,CT13 
1262,495314.119,4672922.863,78.155,CT13 
1263,495313.355,4672923.105,77.493,PT13 

1264,495309.312,4672911.168,77.643,PT13 
1265,495310.147,4672910.854,78.465,CT13 
1266,495308.169,4672901.998,78.849,CT13 
1267,495307.136,4672901.980,77.980,PT13 
1268,495307.446,4672896.986,78.951,CT13 
1269,495304.823,4672894.197,79.023,CT13 
1270,495303.504,4672894.500,78.218,PT13 
1271,495307.460,4672890.540,78.425,CT13 

1272,495302.517,4672893.237,78.002,PT13 
1273,495308.990,4672889.699,78.575,PT13 
1274,495309.861,4672890.523,78.864,CT13 
1275,495321.570,4672883.706,78.688,CT13 
1276,495321.640,4672883.597,78.687,PT13 
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1277,495339.983,4672874.065,79.026,PT13 
1278,495359.314,4672864.435,79.371,PT13 
1279,495368.816,4672859.041,80.063,PT13 

1280,495374.286,4672855.381,80.521,PT13 
1281,495379.552,4672856.292,80.457,PT13 
1282,495385.168,4672865.458,80.012,PT13 
1283,495397.146,4672887.104,79.571,PT13 
1284,495406.007,4672903.260,79.516,PT13 
1285,495416.890,4672922.748,79.227,PT13 
1286,495429.532,4672945.823,78.917,PT13 
1287,495435.344,4672957.674,78.578,PT13 
1288,495437.118,4672963.761,78.802,PT13 

1289,495447.653,4672979.145,78.591,PT13 
1290,495458.671,4672998.921,78.632,PT13 
1291,495464.808,4673008.771,78.672,PT13 
1500,495465.381,4673009.762,78.629,PT13 
1501,495465.388,4673009.793,78.624,CT14 
1502,495473.297,4673025.432,78.641,CT14 
1503,495474.512,4673025.836,78.299,PT13 
1504,495479.474,4673037.727,78.551,CT14 

1505,495480.731,4673036.831,78.151,PT13 
1506,495488.494,4673051.061,77.869,PT13 
1507,495487.831,4673052.065,78.285,CT14 
1508,495496.393,4673068.425,78.096,CT14 
1509,495497.295,4673067.957,77.611,PT13 
1510,495503.609,4673083.619,78.223,CT14 
1511,495505.409,4673082.885,77.329,PT13 
1512,495516.026,4673104.749,76.635,PT13 

1513,495514.787,4673105.867,77.499,CT14 
1514,495524.570,4673126.884,76.929,CT14 
1515,495525.979,4673126.354,76.082,PT13 
1516,495533.256,4673147.264,76.789,CT14 
1517,495535.014,4673146.496,75.453,PT13 
1518,495541.647,4673168.649,76.258,CT14 
1519,495543.587,4673167.959,74.658,PT13 
1520,495549.613,4673190.970,75.824,CT14 

1521,495551.878,4673190.046,73.897,PT13 
1522,495558.641,4673207.751,73.174,PT13 
1523,495553.849,4673203.989,75.271,CT14 
1524,495563.556,4673228.299,73.926,CT14 
1525,495566.152,4673229.351,72.531,PT13 
1526,495575.114,4673252.560,71.717,PT13 
1527,495573.672,4673254.501,73.014,CT14 
1528,495581.307,4673275.570,72.654,CT14 
1529,495583.688,4673283.221,72.655,CT14 

1530,495584.263,4673288.948,72.145,CT14 
1531,495586.309,4673289.734,71.377,CT14 
1532,495583.560,4673275.215,71.026,PT13 
1533,495588.294,4673288.150,70.654,PT13 
1534,495588.227,4673288.235,70.625,TUB400 
1535,495589.208,4673288.552,71.161,CAMI9 
1536,495586.509,4673289.681,71.398,CAMI9 
1537,495582.774,4673293.345,71.509,CAMI9 

1538,495582.231,4673299.432,71.444,CAMI9 
1539,495583.906,4673306.122,71.351,CAMI9 
1540,495587.214,4673314.474,71.193,CAMI10 
1541,495591.235,4673312.969,71.011,CAMI10 
1542,495592.363,4673307.896,70.998,CAMI10 

1543,495588.987,4673301.193,71.132,CAMI10 
1544,495586.937,4673297.689,71.306,CAMI10 
1545,495587.615,4673293.865,71.311,CAMI10 

1546,495589.786,4673292.053,71.031,CAMI10 
1547,495589.849,4673292.475,70.715,TUB400 
1548,495589.803,4673292.548,70.703,PT14 
1549,495589.089,4673292.628,71.019,CT15 
1550,495588.339,4673294.512,71.373,CT15 
1551,495594.354,4673310.025,70.924,CT15 
1552,495596.213,4673309.974,70.150,PT14 
1553,495601.144,4673323.406,69.708,PT14 
1554,495598.820,4673324.130,70.776,CT15 

1555,495609.698,4673346.964,69.181,PT14 
1556,495607.798,4673347.695,70.403,CT15 
1557,495618.664,4673370.964,68.981,PT14 
1558,495616.433,4673371.698,70.141,CT15 
1559,495624.998,4673388.043,68.867,PT14 
1560,495622.991,4673388.702,70.140,CT15 
1561,495632.707,4673409.299,68.571,PT14 
1562,495630.335,4673410.139,69.974,CT15 

1563,495628.282,4673395.227,69.102,ARQ 
1564,495628.423,4673395.894,68.992,ARQ 
1565,495627.582,4673396.196,68.725,ARQ 
1566,495626.730,4673396.550,69.054,ARQ 
1567,495626.531,4673395.888,69.043,ARQ 
1568,495627.243,4673395.549,68.793,ARQ 
1569,495642.636,4673435.698,68.421,PT14 
1570,495647.346,4673449.404,68.429,PT14 

1571,495645.283,4673451.585,69.683,CT15 
1572,495638.261,4673456.063,70.068,TANCA1 
1573,495610.786,4673380.864,70.392,TANCA1 
1574,495596.248,4673341.872,70.796,TANCA1 
1575,495588.401,4673321.431,71.433,TANCA1 
1576,495584.871,4673311.805,71.550,TANCA1 
1577,495578.043,4673293.357,71.858,TANCA1 
1578,495576.915,4673289.530,72.445,TANCA1 

1579,495567.688,4673289.987,72.507,TANCA1 
1580,495560.679,4673272.616,72.787,R 
1581,495555.594,4673252.736,73.359,R 
1582,495549.721,4673229.122,74.140,R 
1583,495545.183,4673214.154,74.708,R 
1584,495541.256,4673205.483,75.230,PT15 
1585,495540.838,4673204.660,75.604,CT16 
1586,495548.205,4673204.525,75.494,CT16 
1587,495548.251,4673206.084,75.211,PT15 

1588,495551.958,4673207.089,75.035,PT15 
1589,495552.303,4673207.032,75.034,CT16 
1590,495535.758,4673195.042,75.813,R 
1591,495527.199,4673176.751,76.165,R 
1592,495518.254,4673155.485,76.624,R 
1593,495507.885,4673133.032,76.921,R 
1594,495497.284,4673111.636,77.434,R 
1595,495486.591,4673089.902,77.924,R 

1596,495476.949,4673071.279,77.837,R 
1597,495465.336,4673049.288,77.820,R 
1598,495453.468,4673028.886,77.954,R 
1599,495437.406,4673002.896,77.781,R 
1600,495424.464,4672984.044,77.777,R 
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1601,495415.572,4672965.296,77.964,R 
1602,495403.674,4672943.836,78.168,R 
1603,495393.958,4672925.195,78.594,R 

1604,495387.892,4672915.668,78.708,R 
1605,495377.725,4672895.261,78.892,R 
1606,495365.640,4672874.585,79.335,R 
1607,495339.010,4672888.838,78.628,R 
1608,495349.374,4672910.271,78.152,R 
1609,495365.834,4672936.790,77.795,R 
1610,495380.051,4672956.923,77.538,R 
1611,495390.725,4672978.543,77.264,R 
1612,495400.482,4673001.751,76.944,R 

1613,495408.229,4673020.239,76.879,R 
1614,495423.603,4673049.207,76.611,R 
1615,495441.166,4673071.229,76.781,R 
1616,495458.967,4673093.717,76.987,R 
1617,495475.508,4673120.281,77.090,R 
1618,495334.629,4673155.885,75.456,TORRE 
1619,495331.737,4673162.335,75.310,TORRE 
1620,495325.243,4673159.329,75.476,TORRE 

1621,495343.698,4672997.014,77.010,R 
1622,495376.906,4672988.544,77.010,R 
1623,495602.233,4672745.885,76.725,PT17 
1624,495602.769,4672746.551,77.063,CT17 
1625,495615.579,4672760.561,76.623,R 
1626,495589.612,4672758.842,77.105,CT17 
1627,495588.976,4672758.377,76.846,PT17 
1628,495600.250,4672774.034,76.728,R 

1629,495587.628,4672791.229,76.804,R 
1630,495569.618,4672777.798,77.419,CT17 
1631,495569.148,4672777.317,77.075,PT17 
1632,495548.314,4672796.540,77.331,PT17 
1633,495548.812,4672797.302,77.610,CT17 
1634,495565.926,4672815.844,76.984,R 
1635,495536.957,4672807.025,77.483,PT17 
1636,495537.277,4672807.471,77.703,CT17 

1637,495525.768,4672817.309,78.057,CT17 
1638,495525.249,4672816.295,77.633,PT17 
1639,495512.631,4672822.772,77.807,PT17 
1640,495512.998,4672824.076,78.397,CT17 
1641,495500.352,4672828.744,78.831,CT17 
1642,495499.660,4672827.424,78.180,PT17 
1643,495477.610,4672832.441,78.557,PT17 
1644,495477.683,4672834.111,79.686,CT17 
1645,495455.588,4672839.213,80.475,CT17 

1646,495455.321,4672837.294,79.347,PT17 
1647,495435.904,4672842.378,79.913,PT17 
1648,495436.710,4672844.304,80.879,CT17 
1649,495416.251,4672849.754,81.108,CT17 
1650,495415.585,4672848.550,80.461,PT17 
1651,495406.674,4672851.502,80.654,PT17 
1652,495407.910,4672853.260,81.163,CT17 
1653,495404.019,4672856.903,81.081,CT17 

1654,495402.852,4672856.331,80.641,PT17 
1655,495402.344,4672861.310,80.595,PT17 
1656,495403.632,4672861.692,80.931,CT17 
1657,495406.528,4672869.483,80.972,CT17 
1658,495405.398,4672870.265,80.260,PT17 

1659,495419.159,4672892.806,80.834,CT17 
1660,495417.694,4672893.537,79.932,PT17 
1661,495426.493,4672905.991,80.624,CT17 

1662,495425.298,4672906.715,79.721,PT17 
1663,495438.525,4672927.372,80.364,CT17 
1664,495437.150,4672928.050,79.387,PT17 
1665,495448.778,4672949.147,79.056,PT17 
1666,495450.160,4672949.078,79.812,CT17 
1667,495461.622,4672969.729,79.385,CT17 
1668,495460.411,4672970.523,78.815,PT17 
1669,495466.481,4672979.390,79.154,CT17 
1670,495465.418,4672979.845,78.702,PT17 

1671,495465.376,4672979.888,78.690,TUB400 
1672,495468.231,4672985.127,78.692,TUB400 
1673,495466.742,4672985.769,79.258,CAMI11 
1674,495468.811,4672984.575,79.064,CAMI11 
1675,495466.347,4672979.772,79.174,CAMI11 
1676,495464.689,4672980.627,79.138,CAMI11 
1677,495464.054,4672980.912,79.366,CAMI11 
1678,495469.050,4672984.575,79.063,CT18 

1679,495468.416,4672985.167,78.691,PT18 
1680,495477.739,4673002.027,78.360,PT18 
1681,495478.502,4673001.856,78.559,CT18 
1682,495489.603,4673020.949,78.452,CT18 
1683,495488.901,4673021.566,78.116,PT18 
1684,495504.113,4673047.723,78.031,CT18 
1685,495503.337,4673048.129,77.867,PT18 
1686,495515.842,4673072.092,77.413,PT18 

1687,495516.601,4673071.634,77.578,CT18 
1688,495529.169,4673096.112,77.086,CT18 
1689,495528.431,4673096.575,76.858,PT18 
1690,495536.765,4673110.015,76.905,CT18 
1691,495535.433,4673111.019,76.410,PT18 
1692,495539.964,4673121.209,76.173,PT18 
1693,495542.269,4673120.388,77.029,CT18 
1694,495551.968,4673143.821,76.151,CT18 

1695,495550.285,4673144.816,75.425,PT18 
1696,495559.109,4673168.077,74.525,PT18 
1697,495561.342,4673167.494,75.794,CT18 
1698,495569.833,4673189.946,75.054,CT18 
1699,495567.428,4673190.235,73.716,PT18 
1700,495575.112,4673211.232,72.790,PT18 
1701,495577.017,4673209.562,74.238,CT18 
1702,495583.750,4673227.835,73.681,CT18 
1703,495586.547,4673235.793,73.070,CT18 

1704,495584.118,4673235.980,71.972,PT18 
1705,495591.475,4673255.457,71.322,PT18 
1706,495593.646,4673254.654,72.625,CT18 
1707,495603.793,4673281.450,71.652,CT18 
1708,495601.464,4673282.296,70.425,PT18 
1709,495607.875,4673301.111,70.073,PT18 
1710,495607.914,4673301.121,70.066,TUB400 
1711,495610.132,4673300.870,71.030,CT18 

1712,495610.107,4673300.798,71.052,CAMI12 
1713,495608.470,4673301.386,70.611,CAMI12 
1714,495606.950,4673301.917,70.654,CAMI12 
1715,495607.971,4673304.903,70.576,CAMI12 
1716,495609.434,4673304.257,70.559,CAMI12 
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1717,495610.994,4673303.873,70.807,CAMI12 
1718,495611.117,4673303.885,70.803,CT19 
1719,495609.374,4673304.764,69.971,PT19 

1720,495609.369,4673304.749,69.978,TUB400 
1721,495618.557,4673324.238,70.308,CT19 
1722,495617.219,4673324.591,69.319,PT19 
1723,495628.224,4673349.697,69.845,CT19 
1724,495626.602,4673350.239,68.817,PT19 
1725,495637.035,4673375.851,69.528,CT19 
1726,495635.964,4673375.967,68.645,PT19 
1727,495639.246,4673381.786,69.286,CT19 
1728,495638.307,4673382.121,68.640,PT19 

1729,495640.360,4673385.257,68.801,PT19 
1730,495641.784,4673384.137,69.316,CT19 
1731,495648.048,4673386.421,69.226,CT19 
1732,495648.045,4673387.678,68.450,PT19 
1733,495658.278,4673386.265,68.883,CT19 
1734,495658.654,4673387.462,68.199,PT19 
1735,495640.360,4673391.024,68.146,ODT 
1736,495641.610,4673390.735,68.481,TUB400 

1737,495638.801,4673385.656,68.752,TUB400 
1738,495662.817,4673390.467,68.604,CT20 
1739,495662.161,4673389.099,68.054,PT20 
1740,495653.581,4673390.214,68.113,PT20 
1741,495653.623,4673391.712,69.010,CT20 
1742,495647.100,4673392.970,69.033,CT20 
1743,495643.864,4673393.451,69.190,CT20 
1744,495646.916,4673394.718,69.013,R 

1745,495641.808,4673391.077,68.438,PT21 
1746,495642.014,4673393.383,68.677,PT21 
1747,495653.011,4673422.911,68.346,PT21 
1748,495654.254,4673422.729,68.929,CT20 
1749,495662.947,4673446.767,68.886,CT20 
1750,495661.915,4673447.371,68.183,PT21 
1751,495672.450,4673475.265,68.047,PT21 
1752,495673.521,4673475.133,68.662,CT20 

1753,495689.331,4673466.961,68.011,R 
1754,495680.987,4673443.748,68.172,R 
1755,495671.690,4673417.490,68.326,R 
1756,495666.171,4673398.512,68.617,R 
1757,495661.790,4673379.290,68.862,R 
1758,495651.041,4673353.317,69.248,R 
1759,495639.313,4673322.782,69.882,R 
1760,495630.958,4673305.629,70.329,R 
1761,495631.146,4673299.331,70.576,R 

1762,495625.929,4673274.131,71.341,R 
1763,495618.963,4673246.641,72.268,R 
1764,495616.434,4673236.619,72.457,R 
1765,495615.704,4673230.147,72.538,PT22 
1766,495615.152,4673228.725,72.953,CT22 
1767,495601.524,4673230.159,73.253,CT22 
1768,495601.601,4673230.907,72.779,PT22 
1769,495591.785,4673231.962,73.306,PT22 

1770,495591.785,4673231.987,73.300,CT22 
1771,495608.058,4673211.581,73.580,R 
1772,495597.931,4673187.200,74.923,R 
1773,495589.509,4673163.915,75.396,R 
1774,495576.676,4673130.278,75.661,R 

1775,495567.716,4673108.078,76.049,R 
1776,495555.710,4673085.218,76.408,R 
1777,495542.410,4673062.796,76.799,R 

1778,495523.637,4673029.383,77.275,R 
1779,495510.416,4673004.866,77.474,R 
1780,495502.360,4672984.755,77.642,R 
1781,495499.711,4672976.452,78.127,R 
1782,495495.106,4672967.054,77.995,R 
1783,495482.999,4672943.397,78.813,R 
1784,495474.002,4672926.325,79.748,R 
1785,495463.122,4672906.930,80.591,R 
1786,495457.252,4672894.898,81.111,R 

1787,495445.443,4672878.273,81.233,R 
1788,495432.887,4672856.953,81.016,R 
1789,495454.640,4672852.621,80.872,R 
1790,495467.745,4672873.036,80.822,R 
1791,495477.528,4672891.781,80.175,R 
1792,495488.296,4672915.134,79.217,R 
1793,495497.251,4672938.199,78.273,R 
1794,495517.359,4672916.993,77.759,R 

1795,495512.476,4672895.793,78.195,R 
1796,495506.731,4672874.422,78.887,R 
1797,495500.326,4672854.581,79.155,R 
1798,495493.944,4672839.207,79.120,R 
1799,495518.169,4672830.642,78.287,R 
1800,495527.438,4672853.955,78.084,R 
1801,495542.960,4672834.423,77.422,R 
1802,495536.200,4672820.849,77.658,R 

1803,495600.467,4672738.545,76.719,PT23 
1804,495599.294,4672737.937,77.736,CT23 
1805,495580.672,4672755.386,77.719,CT23 
1806,495581.287,4672755.935,76.943,PT23 
1807,495562.678,4672774.080,77.076,PT23 
1808,495562.704,4672774.072,77.073,OD 
1809,495560.867,4672775.813,77.011,OD 
1810,495561.572,4672776.303,77.476,CAMI13 

1811,495560.711,4672775.234,77.697,CAMI13 
1812,495562.003,4672773.752,77.656,CAMI13 
1813,495562.805,4672774.631,77.448,CAMI13 
1814,495561.708,4672773.402,77.759,CT23 
1815,495560.828,4672775.802,76.989,PT24 
1816,495560.542,4672775.081,77.709,CT24 
1817,495558.171,4672776.221,77.908,CT24 
1818,495543.537,4672790.212,78.212,CT24 
1819,495543.816,4672791.547,77.417,PT24 

1820,495536.300,4672798.986,77.316,PT24 
1821,495535.993,4672796.225,78.712,CT24 
1822,495535.396,4672798.416,77.988,CT24 
1823,495533.216,4672797.799,78.360,R 
1824,495536.346,4672799.642,77.757,CAMI14 
1825,495535.643,4672798.749,77.874,CAMI14 
1826,495533.187,4672800.582,77.900,CAMI14 
1827,495534.055,4672801.411,77.779,CAMI14 

1828,495533.527,4672801.291,77.418,OD 
1829,495533.574,4672801.339,77.393,PT25 
1830,495533.207,4672800.439,77.968,CT25 
1831,495531.571,4672800.453,78.488,CT25 
1832,495527.368,4672806.257,77.523,PT25 
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1833,495526.090,4672805.212,78.584,CT25 
1834,495520.053,4672809.871,78.861,CT25 
1835,495520.466,4672810.669,77.684,PT25 

1836,495512.040,4672815.581,77.807,PT25 
1837,495511.814,4672814.996,78.797,CT25 
1838,495503.482,4672818.247,79.026,CT25 
1839,495503.842,4672818.842,77.947,PT25 
1840,495494.550,4672821.408,78.098,PT25 
1841,495494.073,4672820.635,79.444,CT25 
1842,495484.183,4672822.403,79.854,CT25 
1843,495469.806,4672825.527,80.165,CT25 
1844,495460.735,4672827.348,80.359,CT25 

1845,495459.740,4672829.104,79.522,CT25 
1846,495459.982,4672830.478,79.382,CAMI15 
1847,495459.769,4672829.399,79.452,CAMI15 
1848,495456.986,4672829.848,79.503,CAMI15 
1849,495456.843,4672830.802,79.510,CAMI15 
1850,495456.591,4672830.253,79.067,OD 
1851,495459.997,4672829.702,78.767,OD 
1852,495455.942,4672830.450,79.164,OD 

1853,495449.796,4672831.757,79.234,OD 
1854,495483.033,4672824.360,78.335,PT25 
1855,495466.976,4672828.105,78.718,PT25 
1856,495460.091,4672829.758,78.701,PT25 
1857,495456.853,4672829.407,79.707,CT26 
1858,495456.444,4672828.586,80.495,CT26 
1859,495457.147,4672828.326,79.937,PT26 
1860,495457.718,4672824.576,80.412,PT26 

1861,495455.744,4672824.342,80.794,CT26 
1862,495456.666,4672817.194,81.202,CT26 
1863,495458.794,4672817.651,80.411,PT26 
1864,495460.408,4672801.890,80.721,PT26 
1865,495459.108,4672801.756,81.048,CT26 
1866,495460.961,4672787.106,81.000,CT26 
1867,495461.858,4672786.694,80.754,PT26 
1868,495486.658,4672740.763,80.190,TORRE 

1869,495486.523,4672737.251,80.240,TORRE 
1870,495489.968,4672737.046,79.966,TORRE 
1871,495490.272,4672740.492,79.949,TORRE 
1872,495586.095,4672732.424,77.715,R 
1873,495566.047,4672746.125,77.972,R 
1874,495536.235,4672767.021,78.529,R 
1875,495516.752,4672779.564,78.943,R 
1876,495499.840,4672789.192,79.321,R 
1877,495493.268,4672775.912,79.861,R 

1878,495475.936,4672778.716,80.207,R 
1879,495475.232,4672794.937,80.181,R 
1880,495474.203,4672815.371,79.901,R 
1881,495494.355,4672808.649,79.315,R 
1882,495449.386,4672817.519,81.041,R 
1883,495431.804,4672821.961,81.337,R 
1884,495404.442,4672826.240,81.498,R 
1885,495394.505,4672825.414,81.440,R 

1886,495384.866,4672805.361,81.495,R 
1887,495401.933,4672797.057,81.706,R 
1888,495423.833,4672794.269,81.705,R 
1889,495443.816,4672791.790,81.283,R 
1890,495453.665,4672770.392,81.031,R 

1891,495432.766,4672772.148,81.606,R 
1892,495414.613,4672776.382,81.923,R 
1893,495392.350,4672783.894,81.710,R 

1894,495376.021,4672789.957,81.664,R 
1895,495365.666,4672768.952,81.870,R 
1896,495384.004,4672761.018,81.797,R 
1897,495410.873,4672752.790,81.994,R 
1898,495396.543,4672729.872,82.180,R 
1899,495379.035,4672740.572,81.991,R 
1900,495356.115,4672749.879,82.129,R 
1901,495341.498,4672721.376,82.545,R 
1902,495366.506,4672709.338,82.447,R 

1903,495380.922,4672704.139,82.521,R 
1904,495356.158,4672684.539,82.970,R 
1905,495340.246,4672695.223,82.837,R 
1906,495331.716,4672705.089,82.897,R 
1907,495319.263,4672709.354,83.256,PT27 
1908,495319.215,4672709.356,83.255,CT27 
1909,495317.544,4672705.863,83.529,CT27 
1910,495319.041,4672706.005,83.242,PT27 

1911,495320.631,4672703.089,83.070,PT27 
1912,495319.158,4672701.706,83.512,CT27 
1913,495324.795,4672696.261,83.511,CT27 
1914,495325.494,4672697.142,83.092,PT27 
1915,495331.670,4672690.022,83.107,PT27 
1916,495331.308,4672689.522,83.369,CT27 
1917,495339.428,4672679.688,83.275,CT27 
1918,495339.446,4672679.688,83.277,PT27 

1919,495325.833,4672660.698,83.903,R 
1920,495310.216,4672670.046,84.033,R 
1921,495304.083,4672654.495,84.478,R 
1922,495318.054,4672633.465,84.649,R 
1923,495313.788,4672624.154,84.777,PT28 
1924,495304.954,4672637.346,84.630,PT28 
1925,495300.101,4672644.286,84.627,PT28 
1926,495296.946,4672649.810,84.642,PT28 

1927,495296.837,4672663.546,84.552,PT28 
1928,495301.188,4672674.976,84.122,PT28 
1929,495301.119,4672675.000,84.123,CT28 
1930,495297.621,4672672.796,84.675,CT28 
1931,495292.778,4672663.075,85.162,CT28 
1932,495288.464,4672653.049,85.991,CT28 
1933,495280.198,4672639.952,86.320,CT28 
1934,495274.773,4672629.636,86.541,CT28 
1935,495266.062,4672612.657,87.354,CT28 

1936,495257.868,4672598.287,88.148,CT28 
1937,495249.436,4672582.688,88.937,CT28 
1938,495243.851,4672571.349,89.648,CT28 
1939,495234.596,4672555.631,90.719,CT28 
1940,495227.193,4672544.349,91.344,CT28 
1941,495218.833,4672529.919,91.852,CT28 
1942,495218.888,4672529.891,91.856,PT29 
1943,495220.314,4672529.925,91.685,PT29 

1944,495218.744,4672518.123,91.875,R 
1945,495236.899,4672530.554,90.869,R 
1946,495227.843,4672541.479,91.056,PT29 
1947,495238.579,4672558.537,89.958,PT29 
1948,495252.659,4672549.783,89.710,R 
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1949,495264.938,4672566.290,88.672,R 
1950,495251.371,4672578.657,88.589,PT29 
1951,495260.831,4672591.556,87.904,PT29 

1952,495268.225,4672597.656,87.780,PT29 
1953,495268.259,4672597.776,87.799,CT29 
1954,495274.310,4672588.393,87.974,CT29 
1955,495275.710,4672589.098,87.301,PT30 
1956,495269.540,4672600.170,87.087,PT30 
1957,495266.886,4672604.365,86.948,PT30 
1958,495270.285,4672613.794,86.670,PT30 
1959,495277.028,4672624.602,86.208,PT30 
1960,495282.790,4672637.554,85.859,PT30 

1961,495294.027,4672618.083,85.817,R 
1962,495288.101,4672603.516,86.493,R 
1963,495289.532,4672648.909,85.478,PT30 
1964,495289.588,4672648.982,85.468,CT30 
1965,495296.431,4672640.810,85.543,CT30 
1966,495307.904,4672626.647,85.739,CT30 
1967,495227.285,4672544.628,91.345,PT31 
1968,495228.258,4672549.596,91.023,PT31 

1969,495233.594,4672559.288,90.209,PT31 
1970,495242.742,4672575.205,89.128,PT31 
1971,495248.792,4672585.778,88.574,PT31 
1972,495254.573,4672596.583,88.011,PT31 
1973,495262.214,4672610.139,87.191,PT31 
1974,495271.422,4672626.977,86.427,PT31 
1975,495279.029,4672641.123,85.829,PT31 
1976,495285.106,4672652.281,85.424,PT31 

1977,495293.994,4672667.805,84.784,PT31 
1978,495301.635,4672679.619,84.255,PT31 
1979,495306.098,4672686.697,83.907,PT31 
1980,495312.301,4672699.806,83.581,PT31 
1981,495317.901,4672711.556,83.384,PT31 
1982,495326.282,4672727.166,83.013,PT31 
1983,495335.121,4672743.009,82.663,PT31 
4001,495484.676,4672881.123,99.205,CABLE 

4002,495455.553,4672930.867,93.487,CABLE 
4003,495467.286,4672936.857,93.346,CABLE 
4004,495442.670,4672952.613,91.712,CABLE 
4005,495451.499,4672963.375,91.266,CABLE 
 
5000,495303.652,4672654.352,81.029,la 
5001,495300.490,4672648.695,81.097,la 
5002,495295.928,4672640.411,81.228,la 
5003,495292.200,4672633.571,81.372,la 

5004,495298.486,4672637.463,81.192 
5005,495299.921,4672640.413,81.173 
5006,495305.348,4672638.951,81.078 
5007,495310.556,4672638.161,80.978 
5008,495312.283,4672642.974,80.951 
5009,495309.094,4672645.289,81.007 
5010,495306.155,4672649.207,81.021 
5011,495303.956,4672646.269,81.093 

5012,495335.193,4672634.996,80.427,lb 
5013,495340.022,4672633.838,80.293,e 
5014,495307.858,4672670.198,80.910 
5015,495302.730,4672660.484,81.029 
5016,495296.841,4672650.086,81.179 

5017,495291.393,4672640.296,81.359 
5018,495285.189,4672628.836,81.576 
5019,495346.794,4672632.450,80.051,e 

5020,495358.735,4672629.671,79.706,e 
5021,495371.885,4672627.202,79.321,e 
5022,495385.013,4672624.276,78.974,e 
5023,495396.943,4672621.490,78.695,e 
5024,495404.295,4672619.302,78.528,e 
5025,495415.870,4672615.335,78.284,e 
5026,495426.301,4672610.287,78.093,e 
5027,495407.839,4672613.665,79.306,olivera_des2ext 
5028,495415.765,4672610.797,78.995,olivera_des2ext 

5029,495425.060,4672606.129,78.928,olivera_des2ext 
5032,495433.775,4672605.549,78.012,e 
5033,495440.631,4672600.144,77.880,e 
5034,495449.133,4672592.832,77.782,e 
5035,495459.273,4672583.540,77.661,e 
5036,495468.369,4672575.055,77.544,e 
5037,495476.009,4672567.677,77.439,e 
5038,495485.117,4672559.047,77.328,e 

5039,495493.138,4672551.666,77.246,e 
5040,495502.458,4672542.439,77.188,e 
5041,495511.517,4672533.992,77.112,e 
5042,495519.919,4672526.864,77.005,e 
5043,495524.295,4672522.121,76.953,e 
5044,495530.541,4672515.837,76.916,lb 
5045,495534.237,4672511.963,76.942,lb 
5046,495538.357,4672507.421,76.917,lb 

5047,495545.716,4672499.939,76.866,lb 
5048,495549.444,4672501.857,76.714,b 
5049,495549.862,4672502.320,76.388,c 
5050,495550.747,4672503.214,76.996,ms 
5051,495542.380,4672510.947,76.966,ms 
5052,495541.537,4672510.394,76.444,c 
5053,495541.061,4672510.008,76.790,b 
5054,495533.028,4672517.839,76.713,b 

5055,495533.349,4672518.183,76.572,c 
5056,495534.087,4672519.034,76.955,ms 
5057,495524.433,4672527.539,77.057,ms 
5058,495523.815,4672527.011,76.680,mi 
5059,495515.694,4672534.258,76.828,mi 
5060,495516.196,4672534.621,76.991,ms 
5061,495509.358,4672541.356,76.979,ms 
5062,495508.838,4672540.866,76.854,mi 
5063,495501.728,4672547.498,76.886,mi 

5064,495502.157,4672547.755,77.024,ms 
5065,495497.690,4672542.846,77.031,mi 
5066,495496.739,4672541.847,77.758,ms 
5067,495505.279,4672533.942,77.713,ms 
5068,495506.116,4672534.722,76.914,c 
5069,495514.065,4672527.271,76.800,c 
5070,495514.284,4672527.845,76.942,b 
5071,495513.073,4672526.504,77.613,ms 

5072,495519.864,4672520.096,77.621,ms 
5073,495520.946,4672520.661,76.610,c 
5074,495521.309,4672521.172,76.815,b 
5075,495526.543,4672515.917,76.758,b 
5076,495526.226,4672515.667,76.587,c 
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5077,495525.475,4672514.849,77.516,ms 
5078,495528.088,4672512.173,77.462,ms 
5079,495528.974,4672512.624,76.691,c 

5080,495529.234,4672512.838,76.790,b 
5081,495533.047,4672508.072,76.810,b 
5082,495532.705,4672507.859,76.693,c 
5083,495531.594,4672507.059,77.476,ms 
5084,495534.864,4672502.027,77.444,ms 
5085,495536.286,4672502.787,76.649,c 
5086,495536.764,4672503.204,76.826,b 
5087,495537.312,4672503.491,76.816,fa 
5088,495533.119,4672508.763,76.851,fa 

5089,495529.530,4672513.192,76.832,fa 
5090,495533.925,4672516.236,76.828,fa 
5091,495540.928,4672509.469,76.850,fa 
5092,495548.397,4672502.106,76.800,fa 
5093,495555.095,4672495.638,76.734,fa 
5094,495555.465,4672496.004,76.670,b 
5095,495556.022,4672496.592,76.254,c 
5096,495556.904,4672497.270,76.953,ms 

5097,495563.659,4672490.808,76.879,ms 
5098,495562.835,4672490.144,76.208,c 
5099,495562.375,4672489.481,76.586,b 
5100,495562.088,4672489.151,76.646,fa 
5101,495568.749,4672482.842,76.590,fa 
5102,495569.002,4672483.175,76.543,b 
5103,495569.477,4672483.815,76.141,c 
5104,495570.368,4672484.550,76.895,ms 

5105,495577.593,4672477.940,76.900,ms 
5106,495576.623,4672477.108,76.094,c 
5107,495576.025,4672476.544,76.507,b 
5108,495575.395,4672476.159,76.539,fa 
5109,495582.182,4672469.790,76.505,fa 
5110,495582.433,4672470.269,76.478,b 
5111,495583.284,4672470.875,76.005,c 
5112,495584.190,4672471.637,76.799,ms 

5113,495590.866,4672465.911,76.769,ms 
5114,495590.865,4672465.914,76.767,ms 
5115,495589.695,4672464.969,75.966,c 
5116,495588.808,4672464.171,76.411,b 
5117,495588.376,4672463.832,76.453,fa 
5118,495585.779,4672461.375,76.533,e 
5119,495578.316,4672468.512,76.570,lb 
5120,495572.369,4672474.202,76.617,lb 
5121,495562.303,4672483.863,76.704,lb 

5122,495556.598,4672489.348,76.761,lb 
5123,495548.691,4672496.997,76.813,lb 
5124,495549.800,4672490.985,76.730,fa 
5125,495549.495,4672490.556,76.680,b 
5126,495548.934,4672490.236,76.356,c 
5127,495547.423,4672488.889,77.416,ms 
5128,495554.133,4672482.433,77.362,ms 
5129,495555.581,4672483.841,76.340,c 

5130,495556.026,4672484.327,76.639,b 
5131,495556.347,4672484.783,76.672,fa 
5132,495564.730,4672476.669,76.585,fa 
5133,495564.411,4672476.287,76.575,b 
5134,495564.000,4672475.779,76.227,c 

5135,495562.593,4672474.225,77.287,ms 
5136,495570.911,4672470.836,76.517,fa 
5137,495570.540,4672470.478,76.460,b 

5138,495570.029,4672469.978,76.156,c 
5139,495568.597,4672468.471,77.237,ms 
5140,495575.724,4672461.480,77.142,ms 
5141,495577.343,4672463.008,76.026,c 
5142,495577.918,4672463.473,76.422,b 
5143,495578.227,4672463.830,76.464,fa 
5144,495582.197,4672460.029,76.429,fa 
5145,495581.874,4672459.718,76.405,b 
5146,495581.251,4672459.131,76.011,c 

5147,495579.962,4672457.564,76.888,ms 
5148,495584.670,4672452.915,76.834,ms 
5149,495584.109,4672452.118,76.833,ms 
5150,495578.977,4672450.790,76.944,ms 
5151,495573.812,4672448.768,77.191,ms 
5152,495584.070,4672458.008,76.429,biona_t8 
5153,495583.848,4672457.794,76.387,b 
5154,495583.196,4672457.148,76.040,c 

5155,495584.180,4672458.160,76.439,fa 
5156,495589.091,4672453.431,76.424,fa 
5157,495588.552,4672453.126,76.386,b 
5158,495587.630,4672452.711,75.997,c 
5159,495589.396,4672450.866,75.771,c 
5160,495590.821,4672448.152,75.472,reg 
5161,495585.707,4672447.854,75.892,reg 
5162,495585.132,4672449.622,75.875,reg 

5163,495578.775,4672448.349,75.978,reg 
5164,495579.374,4672447.217,75.946,reg 
5165,495581.065,4672445.720,77.136,ms 
5166,495587.170,4672446.415,76.931,ms 
5167,495590.764,4672446.193,76.738,ms 
5168,495592.778,4672445.640,76.788,ms 
5169,495596.190,4672443.028,76.657,ms 
5170,495600.923,4672438.791,76.667,ms 

5171,495601.726,4672439.721,76.058,c 
5172,495602.288,4672440.130,76.378,b 
5173,495602.596,4672440.353,76.401,fa 
5174,495601.799,4672440.764,76.390,biona_t8 
5175,495597.500,4672445.261,76.423,fa 
5176,495597.193,4672445.003,76.392,b 
5177,495596.614,4672444.354,75.911,c 
5178,495593.993,4672446.844,75.704,c 
5179,495590.385,4672447.626,75.593,reg 

5180,495593.002,4672448.300,75.144,f500 
5181,495593.323,4672448.004,75.987,broc pref 
5182,495592.700,4672448.650,75.991,broc pref 
5183,495593.521,4672448.710,76.382,b 
5184,495593.838,4672448.780,76.412,fa 
5185,495594.399,4672432.513,76.832,r 
5186,495587.372,4672439.158,76.955,r 
5187,495602.849,4672440.717,76.423,lb 

5188,495605.196,4672442.740,76.485,e 
5189,495607.532,4672444.838,76.417,lb 
5190,495607.810,4672445.092,76.411,fa 
5191,495608.327,4672445.479,76.377,b 
5192,495607.223,4672446.101,76.396,biona_t8 
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5193,495600.250,4672452.324,76.425,fa 
5194,495600.040,4672452.067,76.445,lb 
5195,495600.823,4672452.696,76.388,b 

5196,495598.092,4672449.585,76.491,e 
5197,495595.801,4672447.491,76.445,lb 
5198,495589.552,4672453.498,76.446,lb 
5199,495591.671,4672455.734,76.498,e 
5200,495593.864,4672458.010,76.448,lb 
5201,495594.182,4672458.244,76.430,fa 
5202,495594.699,4672458.560,76.408,b 
5203,495588.237,4672463.482,76.462,lb 
5205,495584.327,4672458.505,76.447,lb 

5206,495578.340,4672464.254,76.496,lb 
5207,495581.875,4672469.592,76.508,lb 
5208,495575.086,4672476.132,76.559,lb 
5209,495570.562,4672471.686,76.535,lb 
5210,495564.822,4672477.158,76.596,lb 
5211,495569.485,4672481.562,76.576,lb 
5212,495562.092,4672488.622,76.665,lb 
5213,495556.919,4672484.651,76.668,lb 

5214,495549.997,4672491.168,76.708,lb 
5215,495554.924,4672495.504,76.704,lb 
5216,495548.100,4672501.986,76.785,lb 
5217,495543.316,4672497.516,76.780,lb 
5218,495543.065,4672497.307,76.762,fa 
5219,495542.714,4672497.003,76.738,b 
5220,495542.195,4672496.573,76.497,c 
5221,495540.622,4672495.392,77.416,ms 

5222,495540.618,4672495.385,77.413,ms 
5223,495537.879,4672503.429,76.839,lb 
5224,495540.684,4672509.056,76.854,lb 
5225,495532.570,4672516.761,76.845,lb 
5226,495529.326,4672513.942,76.833,lb 
5227,495525.885,4672517.706,76.909,lb 
5228,495522.134,4672521.424,76.952,lb 
5229,495521.815,4672521.072,76.919,fa 

5230,495525.062,4672524.376,76.837,fa 
5231,495524.887,4672524.120,76.883,lb 
5232,495525.713,4672524.957,76.645,mi 
5233,495526.467,4672525.727,77.022,ms 
5234,495542.089,4672522.102,76.850,r 
5235,495542.088,4672522.104,76.848,r 
5236,495550.709,4672523.060,76.756,r 
5237,495558.701,4672515.064,76.637,r 
5238,495552.794,4672509.642,76.736,r 

5239,495561.259,4672501.470,76.744,r 
5240,495567.529,4672506.079,76.620,r 
5241,495576.389,4672497.412,76.567,r 
5242,495571.471,4672491.952,76.684,r 
5243,495580.199,4672483.190,76.623,r 
5244,495587.524,4672488.647,76.508,r 
5245,495596.632,4672480.873,76.395,r 
5246,495590.555,4672475.733,76.517,r 

5247,495595.605,4672469.049,76.444,r 
5248,495602.485,4672472.169,76.251,r 
5249,495606.136,4672466.028,76.209,r 
5250,495607.641,4672462.231,76.190,mi 
5251,495601.212,4672461.949,76.417,mi 

5252,495596.837,4672462.790,76.549,mi 
5253,495593.478,4672464.328,76.696,mi_ms 
5254,495596.898,4672460.484,76.808,ms 

5255,495600.635,4672459.650,76.869,ms 
5256,495604.311,4672459.738,76.861,ms 
5257,495607.472,4672460.115,76.711,ms 
5258,495611.769,4672461.035,76.457,ms 
5259,495610.280,4672457.496,75.161,reg 
5260,495607.361,4672457.030,75.100,reg 
5261,495607.420,4672456.091,75.149,reg 
5262,495595.182,4672459.906,75.758,c 
5263,495599.082,4672457.024,75.587,c 

5264,495600.591,4672456.364,75.353,c 
5265,495600.913,4672455.941,75.326,reg 
5266,495601.159,4672455.409,75.331,reg 
5267,495599.801,4672454.801,74.936,f500 
5268,495599.930,4672454.569,75.044,od_b 
5269,495599.580,4672455.005,74.984,od_b 
5270,495599.510,4672454.995,76.023,od_d 
5271,495599.899,4672454.558,76.019,od_d 

5272,495601.606,4672454.517,75.523,c 
5273,495604.210,4672451.644,75.632,c 
5274,495607.720,4672447.704,75.788,c 
5275,495609.965,4672445.066,75.921,c 
5276,495610.822,4672445.552,76.216,ms 
5277,495607.022,4672450.847,76.175,ms 
5278,495611.398,4672452.853,76.371,ms 
5279,495615.583,4672454.793,76.373,ms 

5280,495621.116,4672448.893,76.176,r 
5281,495617.822,4672445.538,76.151,r 
5282,495609.351,4672446.450,76.168,sv_p17 
5283,495589.278,4672463.288,76.416,biona_t8 
5284,495577.072,4672455.097,76.976,r 
5285,495566.786,4672450.404,77.223,r 
5286,495556.928,4672459.630,77.267,r 
5287,495561.698,4672464.589,77.222,r 

5288,495552.424,4672474.006,77.289,r 
5289,495545.110,4672469.118,77.392,r 
5290,495534.369,4672480.134,77.479,r 
5291,495540.037,4672485.963,77.373,r 
5292,495530.378,4672496.485,77.453,r 
5293,495524.646,4672491.745,77.533,r 
5294,495515.504,4672502.298,77.597,r 
5295,495520.134,4672507.485,77.471,r 
5296,495558.063,4672480.668,76.594,sv_r305 

5297,495565.548,4672488.309,76.446,sv_r305 
5298,495496.725,4672529.081,77.713,r 
5299,495485.887,4672541.030,77.756,r 
5300,495473.083,4672554.263,77.859,r 
5301,495460.546,4672565.398,78.073,r 
5302,495450.218,4672574.701,78.231,r 
5303,495439.457,4672583.155,78.545,r 
5304,495499.142,4673091.026,71.051,br 

5305,495499.138,4673091.035,71.061,br 
5306,495499.147,4673091.026,71.060,br 
5307,495104.630,4672302.702,93.225,br 
5308,495104.624,4672302.703,93.219,br 
5309,495104.624,4672302.713,93.221,br 



Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340  (TM de Garrigàs). 

 

ANNEX 2 TOPOGRAFIA Pàg. 20 de 30 

 

6000,495298.392,4672644.257,81.120,illeta 
6001,495303.721,4672642.015,81.073,illeta 
6002,495304.134,4672643.392,81.066,illeta 

6003,495309.849,4672641.936,80.972,illeta 
6004,495309.487,4672640.560,80.983,illeta 
6005,495309.724,4672664.938,80.833,fa 
6006,495308.901,4672661.594,80.859,fa 
6007,495307.698,4672661.547,80.896,lb 
6008,495307.017,4672656.789,80.922,lb 
6009,495307.837,4672656.804,80.907,fa 
6010,495307.749,4672652.591,80.918,fa 
6011,495307.190,4672652.534,80.958,lb 

6012,495308.313,4672649.529,80.920,lb 
6013,495308.768,4672649.852,80.899,fa 
6014,495310.795,4672647.262,80.863,fa 
6015,495310.388,4672646.890,80.895,lb 
6016,495313.374,4672644.732,80.863,lb 
6017,495313.840,4672645.208,80.847,fa 
6018,495317.366,4672643.422,80.766,fa 
6019,495317.216,4672643.019,80.783,lb 

6020,495321.394,4672641.716,80.651,lb_tall 
6021,495321.501,4672642.069,80.640,fa_tall 
6022,495319.126,4672634.876,80.689,lb_tall 
6023,495314.217,4672635.730,80.829,lb 
6024,495314.227,4672635.446,80.795,fa 
6025,495310.581,4672635.924,80.881,fa 
6026,495310.596,4672636.301,80.914,lb 
6027,495306.097,4672636.662,80.985,lb 

6028,495306.214,4672635.756,80.959,fa 
6029,495302.605,4672635.276,81.031,fa 
6030,495302.427,4672636.271,81.061,lb 
6031,495297.767,4672634.722,81.169,lb 
6032,495298.235,4672633.951,81.162,fa 
6033,495294.267,4672631.540,81.245,fa 
6034,495293.707,4672632.339,81.272,lb 
6035,495289.603,4672628.855,81.376,lb 

6036,495291.307,4672628.968,81.323,fa 
6037,495287.204,4672624.442,81.474,fa 
6038,495280.206,4672615.303,81.737,lb 
6039,495279.781,4672615.506,81.743,lb 
6040,495281.941,4672619.387,81.674,lb 
6041,495282.378,4672619.145,81.684,lb 
6042,495311.585,4672672.247,80.787,lb 
6043,495311.068,4672672.472,80.788,lb 
6044,495316.067,4672680.500,80.674,lb 

6045,495315.580,4672680.741,80.681,lb 
6046,495312.758,4672682.818,80.729,lb 
6047,495309.615,4672684.305,80.665,lb 
6048,495290.059,4672648.730,81.145,lb 
6049,495273.799,4672619.067,81.718,lb 
6050,495276.834,4672617.382,81.780,lb 
6051,495296.467,4672653.152,81.117,lb 
6052,495320.325,4672638.821,80.683,illeta 

6053,495320.216,4672638.415,80.690,illeta 
6054,495335.110,4672637.973,80.333,lb 
6055,495335.166,4672638.531,80.345,fa 
6056,495345.103,4672635.898,80.034,fa 
6057,495344.928,4672635.488,80.079,lb 

6058,495357.443,4672632.444,79.621,lb 
6059,495357.512,4672632.739,79.590,fa 
6060,495373.669,4672628.934,79.169,fa 

6061,495373.586,4672628.694,79.189,lb 
6062,495387.482,4672625.436,78.831,lb 
6063,495387.539,4672625.735,78.798,fa 
6064,495400.601,4672622.573,78.516,fa 
6065,495400.536,4672622.302,78.533,lb 
6066,495410.463,4672619.477,78.407,lb 
6067,495410.531,4672619.716,78.376,fa 
6068,495420.235,4672615.986,78.196,fa 
6069,495420.050,4672615.714,78.200,lb 

6070,495428.342,4672611.362,78.053,lb 
6071,495428.465,4672611.609,78.040,fa 
6072,495435.736,4672606.815,77.938,fa 
6073,495435.550,4672606.595,77.954,lb 
6074,495444.698,4672599.382,77.742,lb 
6075,495444.812,4672599.547,77.741,fa 
6076,495453.457,4672591.929,77.576,fa 
6077,495453.318,4672591.721,77.604,lb 

6078,495464.173,4672581.574,77.448,lb 
6079,495464.352,4672581.774,77.417,fa 
6080,495475.790,4672570.907,77.287,fa 
6081,495475.654,4672570.734,77.318,lb 
6082,495486.374,4672560.567,77.201,lb 
6083,495486.527,4672560.866,77.163,fa 
6084,495496.941,4672550.950,77.047,fa 
6085,495496.759,4672550.771,77.096,lb 

6086,495509.621,4672538.576,76.984,lb 
6087,495509.717,4672538.760,76.963,fa 
6088,495520.009,4672529.083,76.849,fa 
6089,495519.812,4672528.904,76.892,lb 
6090,495514.518,4672528.063,76.943,fa 
6091,495514.845,4672528.404,76.957,lb 
6092,495506.976,4672535.854,77.041,lb 
6093,495506.730,4672535.485,77.031,fa 

6094,495496.555,4672545.151,77.137,fa 
6095,495496.850,4672545.396,77.153,lb 
6096,495492.879,4672549.098,77.167,lb 
6097,495492.662,4672548.791,77.172,fa 
6098,495481.667,4672559.022,77.270,fa 
6099,495481.976,4672559.277,77.291,lb 
6100,495469.890,4672570.593,77.430,lb 
6101,495469.616,4672570.234,77.411,fa 
6102,495469.654,4672569.849,77.361,llosa 

6103,495469.025,4672569.054,77.436,llosa 
6104,495467.167,4672570.570,77.523,llosa 
6105,495467.956,4672571.470,77.335,llosa 
6106,495467.437,4672571.020,76.981,c 
6107,495469.443,4672569.346,77.032,c 
6108,495460.695,4672579.220,77.595,lb 
6109,495460.513,4672578.988,77.582,fa 
6110,495463.709,4672576.132,77.515,fa 

6111,495446.839,4672592.070,77.727,lb 
6112,495446.535,4672592.044,77.713,fa_cfor 
6113,495445.761,4672591.467,77.567,cf 
6114,495445.367,4672591.111,77.676,cf 
6115,495445.134,4672591.890,77.716,cf 
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6116,495444.439,4672592.683,77.615,cf 
6117,495443.836,4672592.764,77.627,cf 
6118,495443.226,4672592.157,77.733,cf 

6119,495444.389,4672592.430,77.704,cf 
6120,495439.377,4672595.322,77.845,cf 
6121,495439.750,4672596.073,77.812,cf 
6122,495440.521,4672596.117,77.684,cf 
6123,495439.415,4672597.060,77.702,cf 
6124,495439.299,4672597.028,77.796,cf 
6125,495439.053,4672596.666,77.798,cf 
6126,495440.722,4672597.249,77.759,fa_cfor 
6127,495440.862,4672597.371,77.784,lb 

6128,495433.724,4672603.010,77.820,lb 
6129,495433.704,4672602.897,77.843,fa__cfor 
6130,495433.211,4672601.997,77.712,cfor 
6131,495433.155,4672601.947,77.879,cfor 
6132,495432.918,4672601.586,77.809,cfor 
6133,495424.701,4672607.229,77.969,cfor 
6134,495424.795,4672607.454,77.949,cfor 
6135,495424.831,4672607.522,77.788,cfor 

6136,495425.362,4672608.396,77.870,fa_cfor 
6137,495425.479,4672608.517,77.908,lb 
6138,495415.924,4672613.318,78.038,lb 
6139,495415.878,4672613.120,78.029,fa_cfor 
6140,495415.480,4672612.252,77.929,cfor 
6141,495415.491,4672611.982,78.130,cfor 
6142,495405.578,4672615.404,78.437,cfor 
6143,495405.640,4672615.676,78.403,cfor 

6144,495405.660,4672615.772,78.237,cfor 
6145,495406.022,4672616.683,78.285,fa_cfor 
6146,495405.717,4672616.982,78.318,lb 
6147,495395.241,4672619.825,78.562,lb 
6148,495394.940,4672619.545,78.555,fa_cfor 
6149,495394.733,4672619.416,78.543,fa_cfor 
6150,495394.779,4672618.493,78.401,cfor 
6151,495394.711,4672618.147,78.473,cfor 

6152,495395.536,4672618.294,78.552,cfor 
6153,495395.287,4672618.430,78.468,cfor 
6154,495388.198,4672621.073,78.700,fa 
6155,495388.283,4672621.420,78.741,lb 
6156,495376.719,4672623.949,79.055,lb 
6157,495376.674,4672623.641,79.028,fa 
6158,495363.967,4672626.286,79.413,fa 
6159,495364.060,4672626.689,79.438,lb 
6160,495354.075,4672628.638,79.715,lb 

6161,495354.064,4672628.381,79.692,fa 
6162,495341.648,4672630.545,80.068,fa 
6163,495341.696,4672630.843,80.087,lb 
6164,495334.550,4672632.109,80.304,lb 
6165,495334.492,4672631.897,80.296,fa 
6166,495324.720,4672633.637,80.565,fa 
6167,495324.781,4672633.883,80.596,lb 
6168,495325.343,4672637.294,80.632,illeta 

6169,495325.371,4672637.376,80.639,illeta 
6170,495395.091,4672617.271,79.540,ms 
6171,495400.801,4672616.085,79.315,ms 
6172,495408.225,4672614.115,79.107,ms 
6173,495414.338,4672612.167,78.875,ms 

6174,495420.432,4672609.277,78.760,ms 
6175,495427.540,4672604.854,78.700,ms 
6176,495434.799,4672599.123,78.510,ms 

6177,495438.424,4672595.597,78.310,ms 
6178,495390.923,4672617.496,79.878,ms 
6179,495391.098,4672618.062,79.584,ms 
6180,495390.723,4672616.145,79.803,lconreu 
6181,495380.726,4672618.754,80.074,lconreu 
6182,495380.922,4672619.790,80.137,ms 
6183,495380.973,4672620.317,79.884,ms 
6184,495372.238,4672622.537,80.126,ms 
6185,495372.022,4672621.430,80.329,ms 

6186,495369.316,4672619.055,80.393,lconreu_cami 
6187,495367.128,4672622.473,79.913,lconreu_cami 
6188,495366.886,4672623.880,79.573,lconreu_cami 
6189,495367.374,4672624.955,79.297,lconreu_cami 
6190,495364.535,4672619.876,80.350,cami 
6191,495363.717,4672622.745,79.946,cami 
6192,495361.932,4672625.472,79.545,cami 
6193,495360.807,4672625.627,79.565,cami 

6194,495361.233,4672622.469,80.325,cami 
6195,495361.893,4672618.841,80.809,lconreu_cami 
6196,495357.779,4672620.466,80.735,lconreu_cami 
6197,495358.240,4672623.160,80.253,cami 
6198,495357.538,4672626.239,79.659,cami 
6199,495356.467,4672626.520,79.671,llosa 
6200,495356.569,4672627.402,79.597,llosa 
6201,495368.094,4672623.268,80.229,ms 

6202,495368.269,4672621.738,80.464,ms 
6203,495365.323,4672615.311,80.483,mi 
6204,495363.293,4672615.323,81.041,ms 
6205,495364.871,4672601.285,81.020,ms 
6206,495366.104,4672601.236,80.742,mi 
6207,495363.992,4672619.417,80.775,ms 
6208,495362.512,4672622.208,80.601,ms 
6209,495415.453,4672612.188,78.136,cfor 

6210,495442.653,4672590.873,78.691,ms 
6211,495443.511,4672591.726,78.443,ms 
6212,495449.447,4672586.233,78.221,ms 
6213,495448.836,4672585.497,78.340,ms 
6214,495449.800,4672587.372,77.439,mi 
6215,495460.696,4672577.389,77.263,mi 
6217,495466.492,4672570.510,77.780,ms 
6218,495465.781,4672569.600,77.961,ms 
6224,495468.764,4672568.177,77.778,ms 

6225,495468.062,4672567.458,78.075,ms 
6227,495472.181,4672564.146,78.074,ms 
6228,495473.415,4672565.421,77.061,mi 
6229,495482.605,4672556.759,76.994,mi 
6230,495481.844,4672555.707,77.770,ms 
6231,495488.941,4672549.226,77.681,ms 
6232,495489.319,4672550.556,77.005,mi 
6233,495526.773,4672516.394,76.845,fa 

6234,495492.829,4672556.662,76.993,ms 
6235,495492.617,4672556.254,76.960,mi 
6236,495483.548,4672564.660,77.098,mi 
6237,495483.820,4672564.902,77.197,ms 
6238,495471.873,4672576.172,77.356,ms 
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6239,495471.622,4672575.666,77.256,mi 
6240,495459.611,4672587.016,77.418,mi 
6241,495459.899,4672587.350,77.497,ms 

6242,495449.770,4672597.180,77.559,ms 
6243,495449.280,4672596.756,77.531,mi 
6244,495443.016,4672602.648,77.595,mi 
6245,495451.644,4672600.449,77.484,ms 
6246,495449.463,4672609.441,77.495,ms 
6247,495436.040,4672612.075,77.894,ms 
6248,495434.881,4672608.886,77.574,mi 
6249,495429.438,4672612.471,77.638,c 
6250,495429.027,4672611.761,78.030,b 

6251,495430.017,4672613.709,77.992,ms 
6252,495426.250,4672614.448,77.867,sv_r1+stop150 
6253,495426.251,4672614.450,77.860,sv_r1+stop150 
6254,495421.563,4672615.834,78.163,b 
6255,495421.823,4672616.431,77.836,c 
6256,495422.273,4672617.445,78.195,ms 
6257,495411.764,4672621.782,78.595,ms 
6258,495411.497,4672620.724,78.034,c 

6259,495411.339,4672620.096,78.252,b 
6260,495402.501,4672622.698,78.403,b 
6261,495402.605,4672623.212,78.217,c 
6262,495402.863,4672624.405,78.889,ms 
6263,495392.316,4672627.350,79.354,ms 
6264,495391.880,4672625.875,78.442,c 
6265,495391.559,4672625.317,78.611,b 
6266,495379.778,4672628.599,78.816,mi 

6267,495380.029,4672630.195,79.902,ms 
6268,495368.378,4672632.794,80.301,ms 
6269,495367.856,4672631.378,79.312,mi 
6270,495357.883,4672633.525,79.517,mi 
6271,495358.384,4672635.166,80.615,ms 
6272,495345.328,4672638.570,80.848,ms 
6273,495344.771,4672637.041,79.855,mi 
6274,495335.938,4672639.359,80.256,mi 

6275,495336.314,4672640.893,80.871,ms 
6276,495324.946,4672643.723,80.981,ms 
6277,495324.583,4672642.489,80.375,mi 
6278,495318.698,4672644.188,80.490,mi 
6279,495319.167,4672645.421,80.980,ms 
6280,495316.977,4672645.012,80.736,sv_r2 
6281,495313.528,4672646.545,80.744,mi 
6282,495313.986,4672647.739,80.982,ms 
6283,495311.149,4672650.716,81.146,ms 

6284,495309.700,4672649.876,80.723,mi 
6285,495308.531,4672655.409,80.683,mi 
6286,495310.230,4672654.456,81.076,ms 
6287,495310.782,4672660.434,81.034,ms 
6288,495309.998,4672660.728,80.572,mi 
6289,495313.265,4672666.575,81.023,ms 
6290,495312.436,4672667.038,80.361,c 
6291,495310.970,4672667.816,80.815,fa 

6292,495315.171,4672675.701,80.714,fa 
6293,495316.786,4672675.210,80.217,c 
6294,495317.788,4672674.676,80.914,ms 
6295,495285.521,4672615.239,81.712,ms 
6296,495284.018,4672615.932,81.086,c 

6297,495282.833,4672616.799,81.684,fa 
6298,495288.572,4672623.744,81.030,mi 
6299,495294.391,4672630.121,80.878,mi 

6300,495302.041,4672634.053,80.660,mi 
6301,495308.919,4672634.306,80.568,mi 
6302,495318.687,4672633.348,80.400,mi 
6303,495330.208,4672631.365,80.136,mi 
6304,495342.632,4672629.003,79.775,mi 
6305,495353.026,4672627.386,79.555,mi 
6306,495399.335,4672612.949,79.376,lconreu 
6307,495418.209,4672604.601,78.927,lconreu 
6308,495426.232,4672599.119,78.885,lconreu 

6309,495435.040,4672592.086,78.704,lconreu 
6310,495444.038,4672588.526,78.481,lconreu 
6311,495349.476,4672624.123,81.158,lconreu 
6312,495356.342,4672624.747,80.831,ms 
6313,495346.873,4672626.591,81.144,ms 
6314,495339.064,4672627.572,81.424,ms 
6315,495338.902,4672626.999,81.463,lconreu 
6316,495329.918,4672629.229,81.617,ms 

6317,495322.115,4672630.782,81.629,ms 
6318,495316.179,4672631.429,81.732,ms 
6319,495307.184,4672632.343,81.669,ms 
6320,495299.615,4672630.606,81.658,ms 
6321,495294.256,4672627.352,81.574,ms 
6322,495289.414,4672621.769,81.692,ms 
6323,495280.453,4672606.424,81.801,ms 
6324,495279.318,4672606.993,81.229,c 

6325,495277.766,4672607.578,81.879,fa 
6326,495276.027,4672608.685,81.928,lb 
6327,495267.724,4672593.564,82.239,lb 
6328,495269.396,4672592.449,82.197,fa 
6329,495270.381,4672590.973,81.556,c 
6330,495271.385,4672590.329,81.958,ms 
6331,495263.159,4672575.617,82.144,ms 
6332,495262.143,4672575.928,81.795,c 

6333,495260.683,4672576.478,82.556,fa 
6334,495259.063,4672577.732,82.580,lb 
6335,495251.482,4672563.957,82.884,lb 
6336,495253.092,4672562.765,82.847,fa 
6337,495254.585,4672562.226,82.084,c 
6338,495255.343,4672561.722,82.326,ms 
6339,495248.296,4672549.014,82.601,ms 
6340,495247.695,4672549.310,82.413,c 
6341,495246.106,4672549.934,83.133,fa 

6342,495244.413,4672551.115,83.173,lb 
6343,495241.444,4672552.874,83.237,lb 
6344,495234.358,4672539.981,83.531,lb 
6345,495237.333,4672538.213,83.471,lb 
6346,495239.180,4672537.529,83.410,fa 
6347,495240.567,4672536.504,82.672,c 
6348,495241.189,4672535.902,82.826,ms 
6349,495232.917,4672520.734,83.184,ms 

6350,495232.249,4672521.132,83.022,c 
6351,495230.379,4672521.577,83.802,fa 
6352,495228.766,4672522.640,83.845,lb 
6353,495225.738,4672524.299,83.923,lb 
6354,495221.671,4672509.756,84.207,lb 
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6355,495223.445,4672508.990,84.170,fa 
6356,495225.096,4672507.855,83.416,mi 
6357,495222.609,4672502.984,83.626,mi 

6358,495220.390,4672499.251,83.655,mi_ms 
6359,495223.213,4672502.228,83.604,ms 
6360,495224.967,4672497.763,83.636,ms 
6361,495228.717,4672493.448,83.545,ms 
6362,495239.666,4672482.966,83.180,ms_mi 
6363,495233.235,4672491.147,83.092,mi 
6364,495227.324,4672497.453,83.174,mi 
6365,495225.737,4672503.670,83.269,mi 
6366,495226.977,4672507.992,83.191,mi 

6367,495219.142,4672512.179,84.266,lb 
6368,495214.111,4672496.002,84.624,lb 
6369,495211.105,4672497.576,84.647,lb 
6370,495215.792,4672495.041,84.586,fa 
6371,495217.408,4672493.414,83.743,mi 
6372,495210.980,4672481.072,84.087,mi 
6373,495211.625,4672480.894,84.047,lconreu 
6374,495208.922,4672482.378,84.972,fa 

6375,495207.307,4672483.592,85.002,lb 
6376,495204.308,4672485.245,85.056,lb 
6377,495204.375,4672458.868,84.534,lconreu 
6378,495205.454,4672470.098,84.586,ms 
6379,495203.812,4672469.982,84.677,mi 
6380,495201.606,4672462.558,84.926,ms 
6381,495199.848,4672462.097,84.847,c 
6382,495197.985,4672462.470,85.581,fa_tall 

6383,495196.298,4672463.540,85.622,lb_tall 
6384,495193.344,4672465.264,85.673,lb_tall 
6385,495190.244,4672467.052,85.567,lb_tall 
6386,495188.374,4672468.123,85.533,fa 
6387,495186.988,4672469.264,84.996,c 
6388,495185.768,4672469.967,85.147,ms 
6389,495178.448,4672451.781,85.792,mi 
6390,495179.299,4672451.272,86.171,fa 

6391,495181.202,4672450.567,86.247,lb 
6392,495184.169,4672448.532,86.325,lb 
6393,495187.129,4672446.561,86.322,lb 
6394,495188.661,4672445.605,86.317,fa 
6395,495189.941,4672444.720,85.582,c 
6396,495190.985,4672443.784,86.013,ms 
6397,495184.649,4672431.424,86.472,ms 
6398,495183.229,4672431.890,86.097,c 
6399,495181.700,4672432.652,86.928,fa 

6400,495180.095,4672433.718,86.891,lb 
6401,495172.232,4672419.570,87.511,lb 
6402,495169.167,4672421.339,87.387,lb 
6403,495166.050,4672423.133,87.299,lb 
6404,495164.457,4672424.068,87.245,fa_cfor 
6405,495163.335,4672424.649,86.895,cfor 
6406,495162.236,4672424.971,87.118,cfor 
6407,495163.285,4672427.616,86.664,mi 

6408,495168.750,4672437.774,86.239,mi 
6409,495170.461,4672437.092,86.261,mi 
6410,495171.263,4672436.534,86.759,fa 
6411,495173.127,4672435.963,86.815,lb 
6412,495176.115,4672433.939,86.876,lb 

6413,495161.255,4672407.613,88.099,lb 
6414,495157.791,4672408.685,87.995,lb 
6415,495155.816,4672409.564,87.913,fa_cfor 

6416,495154.896,4672410.192,87.663,cfor 
6417,495153.935,4672410.801,87.862,cfor 
6418,495151.859,4672411.732,88.808,ms 
6419,495159.372,4672424.111,88.238,ms 
6420,495163.929,4672405.049,88.284,lb 
6421,495165.924,4672403.957,88.349,fa 
6422,495167.523,4672403.304,87.282,c 
6423,495168.467,4672402.647,87.728,ms 
6424,495175.876,4672415.462,87.047,ms 

6425,495174.579,4672416.130,86.814,c 
6426,495173.107,4672416.964,87.647,fa 
6427,495159.011,4672392.011,89.016,fa 
6428,495159.321,4672391.949,88.776,fa_vell 
6429,495159.587,4672391.809,88.769,fa_vell 
6430,495160.733,4672391.269,88.072,c 
6431,495161.741,4672390.659,88.421,ms 
6432,495156.039,4672379.734,88.893,ms 

6433,495154.979,4672380.281,88.678,c 
6434,495153.594,4672380.964,89.427,fa_vell 
6435,495152.828,4672381.599,89.400,fa_vell 
6436,495152.612,4672381.718,89.599,fa 
6437,495150.500,4672382.967,89.478,lb 
6438,495147.460,4672384.726,89.319,lb 
6439,495146.194,4672389.422,88.998,lb 
6440,495143.829,4672390.234,88.902,fa_cfor 

6441,495142.803,4672390.726,88.741,cfor 
6442,495141.880,4672391.255,88.895,cfor 
6443,495139.761,4672392.607,90.042,ms 
6444,495104.620,4672302.668,93.226,br-3 
6445,495104.623,4672302.664,93.240,br-3 
6446,495104.624,4672302.669,93.239,br-3 
6447,495178.977,4672456.323,85.668,mi 
6448,495200.879,4672486.374,85.005,lb 

6449,495198.966,4672487.392,84.974,fa 
6450,495197.626,4672488.545,84.161,c 
6451,495196.489,4672489.260,84.366,ms 
6452,495204.989,4672504.873,83.819,ms 
6453,495206.270,4672504.575,83.729,c 
6454,495207.874,4672503.668,84.448,fa 
6455,495209.747,4672502.510,84.519,lb 
6456,495215.898,4672513.683,84.205,lb 
6457,495213.941,4672514.621,84.155,fa 

6458,495212.664,4672515.599,83.309,c 
6459,495211.259,4672516.587,83.439,ms 
6460,495222.919,4672526.441,83.861,lb 
6461,495220.961,4672527.270,83.818,fa 
6462,495219.352,4672528.558,82.797,c 
6463,495217.782,4672528.583,83.037,ms 
6464,495229.298,4672542.381,83.484,fa 
6465,495231.074,4672541.315,83.483,lb 

6466,495231.569,4672552.367,81.816,mi 
6467,495237.017,4672556.237,83.123,fa 
6468,495238.746,4672555.212,83.170,lb 
6469,495245.427,4672567.412,82.926,lb 
6470,495243.465,4672568.106,82.894,fa 
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6471,495248.297,4672565.421,82.993,lb 
6472,495244.943,4672576.276,81.342,mi 
6473,495256.148,4672579.646,82.661,lb 

6474,495253.028,4672581.232,82.611,lb 
6475,495251.250,4672582.316,82.570,fa 
6476,495259.681,4672597.523,82.238,fa 
6477,495261.338,4672596.431,82.273,lb 
6478,495264.600,4672595.140,82.319,lb 
6479,495272.977,4672610.314,82.002,lb 
6480,495269.822,4672611.868,81.949,lb 
6481,495268.126,4672612.859,81.906,fa 
6482,495265.880,4672614.695,80.796,c 

6483,495265.122,4672617.842,81.475,ms 
6484,495272.751,4672621.331,81.693,fa 
6485,495273.684,4672628.993,80.612,c 
6486,495272.107,4672630.610,81.294,ms 
6487,495275.801,4672636.791,81.231,ms 
6488,495277.303,4672640.372,81.087,ms 
6489,495272.109,4672643.985,80.848,ms 
6490,495264.105,4672647.831,80.732,ms 

6491,495252.169,4672653.675,80.507,ms 
6492,495241.911,4672658.704,80.346,ms 
6493,495230.541,4672663.573,79.997,ms 
6494,495229.987,4672664.613,79.769,cami 
6495,495225.133,4672661.117,80.119,cami 
6496,495218.842,4672660.430,80.421,cami 
6497,495212.517,4672663.769,80.300,cami 
6498,495203.999,4672669.179,80.191,cami 

6499,495195.406,4672673.319,80.296,cami 
6500,495183.474,4672678.049,80.363,cami 
6501,495169.274,4672684.033,80.387,cami 
6502,495155.443,4672689.907,80.346,cami 
6503,495139.811,4672695.710,80.102,cami 
6504,495123.842,4672701.089,80.108,cami 
6505,495115.822,4672702.596,80.139,cami 
6506,495107.959,4672699.585,80.289,cami 

6507,495103.501,4672693.826,80.436,cami 
6508,495101.234,4672695.124,80.408,cami 
6509,495104.373,4672700.121,80.401,cami 
6510,495102.264,4672700.510,80.330,tanca 
6511,495102.299,4672703.682,80.292,tanca 
6512,495102.701,4672703.840,80.248,canalfor 
6513,495102.774,4672703.751,80.241,canalfor 
6514,495102.989,4672703.524,79.948,canalfor 
6515,495103.483,4672703.068,79.909,canalfor 

6516,495103.830,4672702.837,80.206,canalfor 
6517,495103.887,4672702.738,80.222,canalfor 
6518,495108.516,4672707.513,80.203,canalfor 
6519,495108.447,4672707.542,80.191,canalfor 
6520,495108.177,4672707.711,79.894,canalfor 
6521,495106.427,4672707.112,79.918,canalfor 
6522,495106.158,4672707.271,80.199,canalfor 
6523,495106.083,4672707.393,80.185,canalfor 

6524,495108.608,4672704.310,80.199,cami 
6525,495115.332,4672705.900,80.158,cami 
6526,495124.813,4672703.844,80.068,cami 
6527,495128.133,4672706.091,79.933,canal_for 
6528,495128.138,4672706.160,79.958,canal_for 

6529,495128.270,4672706.623,79.520,canal_for 
6530,495130.476,4672706.095,79.492,canal_for 
6531,495130.426,4672706.668,79.899,canal_for 

6532,495130.342,4672706.885,79.969,canal_for 
6533,495131.141,4672705.912,79.492,canal_for 
6534,495131.097,4672705.266,79.514,canal_for 
6535,495131.037,4672704.846,79.952,canal_for 
6536,495131.230,4672704.667,79.960,canal_for 
6537,495131.566,4672706.138,79.956,canal_for 
6538,495131.860,4672706.231,80.072,canal_for 
6539,495131.491,4672708.324,79.029,canal_for 
6540,495132.071,4672707.958,79.017,canal_for 

6541,495147.488,4672697.231,80.244,canal_for 
6542,495147.547,4672697.319,80.252,canal_for 
6543,495148.396,4672697.454,79.860,canal_for 
6544,495149.204,4672697.646,79.872,canal_for 
6545,495149.813,4672697.883,80.288,canal_for 
6546,495149.871,4672697.949,80.312,canal_for 
6547,495140.447,4672698.053,80.141,cami 
6548,495151.475,4672694.346,80.309,cami 

6549,495163.876,4672688.975,80.448,cami 
6550,495177.069,4672683.278,80.292,cami 
6551,495187.430,4672679.161,80.447,cami 
6552,495198.068,4672675.263,80.381,cami 
6553,495197.604,4672675.968,80.314,canal_for 
6554,495197.661,4672676.145,80.305,canal_for 
6555,495197.796,4672676.440,79.904,canal_for 
6556,495198.089,4672676.998,79.919,canal_for 

6557,495198.186,4672677.214,80.256,canal_for 
6558,495198.275,4672677.333,80.268,canal_for 
6559,495206.825,4672671.703,80.343,cami 
6560,495212.976,4672667.808,80.376,cami 
6561,495218.770,4672664.244,80.175,cami 
6562,495223.883,4672664.518,79.778,cami 
6563,495225.753,4672666.344,79.618,cami 
6564,495226.653,4672670.641,79.480,fa 

6565,495229.333,4672676.200,79.504,fa 
6566,495234.927,4672673.327,79.600,fa 
6567,495232.278,4672667.789,79.569,fa 
6568,495246.284,4672660.824,79.841,fa 
6569,495249.263,4672666.305,79.780,fa 
6570,495264.200,4672658.762,80.018,fa 
6571,495261.242,4672653.254,79.981,fa 
6572,495270.671,4672648.659,80.206,fa 
6573,495273.780,4672653.823,80.253,fa 

6574,495279.066,4672650.731,80.492,fa_tall 
6575,495276.442,4672645.703,80.506,fa_tall 
6576,495281.214,4672641.803,81.042,fa 
6577,495282.323,4672639.408,81.289,fa 
6578,495280.197,4672635.168,81.423,fa 
7000,495276.170,4672644.694,80.455,b 
7001,495275.866,4672643.981,80.200,c 
7002,495278.906,4672642.666,80.659,ms 

7003,495279.827,4672640.887,80.813,ms 
7004,495278.565,4672641.206,80.222,c 
7005,495278.053,4672637.719,80.593,c 
7006,495279.275,4672638.047,80.941,ms 
7007,495279.073,4672634.461,81.174,ms 
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7008,495279.112,4672633.187,81.447,fa 
7009,495281.859,4672649.341,80.740,fa 
7010,495284.737,4672648.922,80.917,fa 

7011,495286.840,4672648.907,81.067,fa 
7012,495287.810,4672649.170,81.123,fa_tall 
7013,495286.164,4672646.191,81.159,fa_tall 
7014,495284.229,4672642.692,81.202,fa_tall 
7015,495282.402,4672639.464,81.279,fa_tall 
7016,495282.498,4672640.459,81.240,sh_faturada 
7017,495282.701,4672639.976,81.285,sh_faturada 
7018,495284.553,4672644.173,81.167,sh_faturada 
7019,495298.557,4672644.477,81.137,sh_faturada 

7020,495299.024,4672644.420,81.125,sh_faturada 
7021,495302.456,4672650.782,81.021,sh_faturada 
7022,495306.991,4672659.121,80.928,sh_faturada 
7023,495306.798,4672659.670,80.926,sh_faturada 
7024,495307.713,4672661.607,80.908,lb_tall 
7025,495302.727,4672652.680,81.013,fa_tall 
7026,495299.424,4672646.723,81.106,fa_tall 
7027,495295.972,4672640.420,81.200,fa_tall 

7028,495292.347,4672633.844,81.335,fa_tall 
7029,495289.557,4672628.797,81.422,lb_tall 
7030,495284.266,4672623.683,81.619,lbd 
7031,495291.821,4672637.449,81.352,lbd 
7032,495296.089,4672645.246,81.194,lbd 
7033,495301.537,4672655.177,81.052,lbd 
7034,495307.871,4672666.674,80.896,lbd 
7035,495295.812,4672651.967,81.197,lbd 

7036,495289.423,4672647.570,81.210,lbd 
7037,495284.286,4672638.270,81.383,lbd 
7038,495287.553,4672636.919,81.460,lbd 
7039,495289.124,4672651.511,81.118,fa 
7040,495295.565,4672663.237,80.941,fa 
7041,495297.407,4672662.116,81.018,lb 
7042,495304.728,4672675.396,80.830,lb 
7043,495307.935,4672673.973,80.907,lb 

7044,495324.321,4672686.552,80.899,ms 
7045,495323.080,4672687.088,79.948,c 
7046,495321.832,4672687.889,80.574,fa 
7047,495320.257,4672689.205,80.612,lb 
7048,495317.091,4672690.629,80.695,lb 
7049,495314.139,4672692.547,80.618,lb 
7050,495312.303,4672693.614,80.551,fa 
7051,495322.147,4672711.277,80.296,fa 
7052,495323.856,4672710.226,80.361,lb 

7053,495327.112,4672708.856,80.430,lb 
7054,495330.181,4672707.233,80.360,lb 
7055,495331.851,4672706.150,80.331,fa 
7056,495333.008,4672704.890,79.596,c 
7057,495332.921,4672700.937,80.615,ms_lconreu 
7058,495341.264,4672719.811,79.453,c 
7059,495339.768,4672720.518,80.139,fa 
7060,495337.997,4672721.410,80.183,lb 

7061,495335.095,4672723.191,80.244,lb 
7062,495331.924,4672724.781,80.175,lb 
7063,495330.288,4672725.885,80.121,fa 
7064,495338.720,4672741.104,79.925,fa 
7065,495337.910,4672741.813,79.129,fita_km746 

7066,495340.450,4672740.097,79.991,lb 
7067,495343.515,4672738.453,80.047,lb 
7068,495346.536,4672736.819,79.975,lb 

7069,495348.237,4672735.787,79.907,fa 
7070,495348.940,4672735.293,79.381,fita_km746 
7071,495349.403,4672734.754,79.303,c 
7072,495350.494,4672733.103,80.023,ms 
7073,495342.488,4672718.029,80.435,ms 
7074,495360.009,4672750.962,79.501,ms 
7075,495358.904,4672751.505,78.941,c 
7076,495357.454,4672752.408,79.673,fa 
7077,495355.696,4672753.296,79.735,lb 

7078,495352.650,4672755.002,79.788,lb 
7079,495349.643,4672756.810,79.703,lb 
7080,495347.257,4672758.035,79.465,ms 
7081,495346.693,4672756.939,79.340,ms 
7082,495343.880,4672758.172,78.822,mi 
7083,495344.380,4672759.342,78.744,mi 
7084,495344.577,4672758.875,78.763,ipn14 
7085,495346.219,4672758.019,78.789,ipn14 

7086,495346.682,4672758.109,78.710,for 
7087,495346.297,4672757.500,78.703,for 
7088,495344.115,4672758.303,78.770,for 
7089,495344.434,4672759.068,78.695,for 
7090,495345.717,4672759.590,79.161,r 
7091,495352.333,4672770.736,78.626,mi_ms 
7092,495339.835,4672747.398,78.770,mi_ms 
7093,495342.163,4672753.621,78.824,mi 

7094,495343.647,4672756.173,79.100,ms 
7095,495342.712,4672752.771,79.170,ms 
7096,495354.328,4672769.265,79.511,fa 
7097,495355.857,4672768.051,79.561,lb 
7098,495359.001,4672766.520,79.642,lb 
7099,495361.813,4672764.444,79.591,lb 
7100,495363.623,4672763.711,79.530,fa 
7101,495364.974,4672762.827,78.840,c 

7102,495366.399,4672762.166,79.400,ms 
7103,495373.233,4672774.310,79.233,ms 
7104,495373.010,4672774.810,79.184,llosa 
7105,495371.445,4672775.565,79.104,llosa 
7106,495374.227,4672780.629,79.061,for 
7107,495375.502,4672779.932,79.094,for 
7108,495376.042,4672780.152,79.052,ms 
7109,495374.815,4672780.436,78.683,f400 
7110,495372.031,4672775.232,78.671,f400 

7111,495368.800,4672777.061,79.423,lb 
7112,495369.139,4672777.718,79.416,lbd 
7113,495370.963,4672780.961,79.360,lbd 
7114,495371.401,4672781.791,79.345,lb 
7115,495373.132,4672780.818,79.294,fa 
7116,495373.555,4672780.489,79.176,fa 
7117,495371.380,4672776.526,79.241,fa 
7118,495370.582,4672776.141,79.384,fa 

7119,495366.776,4672780.496,79.475,lb 
7120,495366.779,4672780.489,79.476,lb 
7121,495363.544,4672781.895,79.405,lb 
7122,495361.960,4672782.967,79.347,fa 
7123,495360.801,4672783.661,78.782,mi 
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7124,495370.898,4672800.811,78.712,mi 
7125,495371.656,4672800.584,79.140,fa 
7126,495373.241,4672799.501,79.177,lb 

7127,495376.254,4672797.700,79.252,lb 
7128,495379.251,4672795.981,79.190,lb 
7129,495381.052,4672794.945,79.127,fa 
7130,495382.404,4672794.222,78.359,c 
7131,495383.061,4672793.877,78.550,ms 
7132,495392.513,4672810.660,78.441,ms 
7133,495391.809,4672810.922,78.265,c 
7134,495390.144,4672811.349,78.908,fa 
7135,495388.474,4672812.797,78.973,lb 

7136,495385.483,4672814.435,79.050,lb 
7137,495382.476,4672816.237,78.966,lb 
7138,495380.602,4672817.122,78.922,fa 
7139,495379.735,4672817.465,78.419,c 
7140,495378.827,4672817.979,78.679,ms 
7141,495373.934,4672808.557,78.712,ms 
7142,495374.630,4672808.380,78.545,c 
7143,495390.352,4672837.090,78.158,c 

7144,495389.370,4672837.069,78.399,ms 
7145,495391.119,4672836.528,78.595,fa 
7146,495393.001,4672835.451,78.668,lb 
7147,495396.213,4672834.044,78.794,lb 
7148,495399.108,4672832.130,78.803,lb 
7149,495400.886,4672830.929,78.782,fa 
7150,495402.249,4672830.216,77.946,c 
7151,495403.074,4672829.694,78.197,ms 

7152,495412.051,4672848.121,77.748,mi 
7153,495410.528,4672848.859,78.669,fa 
7154,495408.863,4672850.123,78.623,lb 
7155,495406.222,4672852.512,78.534,lb 
7156,495403.381,4672854.613,78.324,lb 
7157,495401.612,4672855.828,78.208,fa 
7158,495400.757,4672856.366,77.712,c 
7159,495399.874,4672857.139,78.151,ms 

7160,495406.509,4672870.389,78.209,ms 
7161,495406.020,4672872.558,78.302,ms 
7162,495407.824,4672874.855,78.134,ms 
7163,495409.153,4672875.048,78.013,ms 
7164,495410.404,4672874.455,77.607,c 
7165,495411.208,4672873.915,77.864,fa 
7166,495413.464,4672873.721,77.955,lb 
7167,495411.788,4672870.523,78.015,lb 
7168,495412.236,4672871.339,77.999,lbd 

7169,495412.948,4672872.733,77.973,lbd 
7170,495407.615,4672854.649,78.493,lbd 
7171,495415.386,4672869.269,78.176,lbd 
7172,495415.176,4672869.328,78.176,lb 
7173,495418.223,4672867.784,78.294,lb 
7174,495419.953,4672866.796,78.355,fa 
7175,495421.367,4672865.848,77.605,mi 
7176,495431.102,4672885.145,77.122,c 

7177,495431.724,4672884.913,77.229,ms 
7178,495429.543,4672885.643,77.875,fa 
7179,495427.900,4672886.688,77.838,lb 
7180,495424.793,4672888.231,77.746,lb 
7181,495424.948,4672888.103,77.752,lbd 

7182,495421.737,4672889.995,77.540,lb 
7183,495419.905,4672890.988,77.423,fa 
7184,495419.065,4672891.531,76.935,c 

7185,495417.498,4672892.391,77.891,ms 
7186,495426.410,4672910.894,77.123,ms 
7187,495427.714,4672910.425,76.269,c 
7188,495428.916,4672909.837,76.905,fa 
7189,495430.756,4672908.879,77.024,lb 
7190,495435.519,4672910.813,77.136,lb 
7191,495438.711,4672909.376,77.246,lb 
7192,495435.762,4672910.749,77.140,lbd 
7193,495440.018,4672907.553,77.331,fa 

7194,495441.619,4672906.640,76.436,c 
7195,495447.671,4672914.369,76.920,ms_lconreu 
7196,495452.245,4672925.161,76.632,ms 
7197,495450.381,4672925.541,75.876,c 
7198,495448.320,4672926.170,76.812,fa 
7199,495446.532,4672926.957,76.767,lb 
7200,495442.404,4672925.683,76.743,lbd 
7201,495439.112,4672927.465,76.541,lb 

7202,495442.185,4672925.764,76.725,lb 
7203,495437.360,4672928.478,76.431,fa 
7204,495436.298,4672929.076,75.786,c 
7205,495434.990,4672929.591,76.754,ms 
7206,495440.110,4672942.371,76.680,ms 
7207,495441.821,4672941.811,75.440,c 
7208,495442.766,4672941.302,76.034,fa 
7209,495444.179,4672939.375,76.171,lb 

7210,495447.126,4672937.372,76.381,lb 
7211,495447.340,4672937.235,76.385,lbd 
7212,495450.325,4672935.914,76.505,lb 
7213,495452.143,4672935.118,76.571,fa 
7214,495453.784,4672934.199,75.603,c 
7215,495455.782,4672933.442,76.301,ms 
7216,495462.517,4672953.585,75.020,c 
7217,495461.649,4672954.033,75.011,c 

7218,495460.150,4672954.601,75.882,fa 
7219,495458.414,4672955.707,75.820,lb 
7220,495455.159,4672957.026,75.712,lb 
7221,495452.000,4672958.466,75.540,lb 
7222,495455.419,4672957.007,75.705,lbd 
7223,495450.199,4672959.374,75.435,fa 
7224,495449.178,4672959.901,74.790,c 
7225,495447.301,4672961.055,76.307,ms 
7226,495454.019,4672979.418,75.851,ms 

7227,495456.599,4672979.266,74.199,c 
7228,495457.658,4672978.851,74.737,fa 
7229,495460.696,4672980.926,74.710,lb 
7230,495464.390,4672980.758,74.784,lb 
7231,495464.668,4672980.726,74.795,lbd 
7232,495467.692,4672979.536,74.847,lb 
7233,495469.560,4672979.076,74.832,fa 
7234,495471.140,4672978.160,74.010,c 

7235,495473.016,4672976.866,75.408,ms 
7236,495482.694,4673002.435,74.315,ms 
7237,495480.825,4673003.588,72.928,c 
7238,495479.061,4673004.279,73.693,fa 
7239,495477.337,4673005.070,73.730,lb 
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7240,495474.847,4673007.782,73.703,lbd 
7241,495474.657,4673007.842,73.705,lb 
7242,495471.484,4673009.283,73.649,lb 

7243,495469.189,4673009.975,73.634,fa 
7244,495467.690,4673010.518,72.965,c 
7245,495462.093,4673002.402,74.925,ms_lconreu 
7246,495460.696,4672999.162,75.262,ms_lconreu 
7247,495453.670,4673000.513,75.454,ms 
7248,495453.405,4673001.363,75.196,mi 
7249,495444.497,4673000.455,75.100,mi 
7250,495444.637,4672999.822,75.527,ms 
7251,495464.617,4673008.470,74.465,ms 

7252,495499.140,4673091.031,71.050,br-4 
7253,495499.134,4673090.995,70.897,br-4 
7254,495499.138,4673091.016,71.018,br-4 
7255,495499.134,4673091.019,71.023,br-4 
7256,495321.584,4672656.245,80.960,r 
7257,495339.609,4672650.212,80.987,r 
7258,495362.404,4672645.113,80.761,r 
7259,495381.970,4672640.893,80.035,r 

7260,495406.560,4672633.986,78.927,r 
7261,495428.087,4672625.644,78.163,r 
7262,495445.323,4672618.491,77.539,r 
7263,495457.059,4672608.404,77.359,lconreu_svr2 
7264,495472.552,4672591.985,77.185,r 
7265,495488.757,4672575.928,76.989,r 
7266,495505.165,4672560.027,76.779,r 
7267,495521.164,4672544.967,76.756,r 

7268,495536.924,4672522.680,76.790,lconreu 
7269,495420.034,4672588.122,78.949,r 
7270,495397.017,4672599.181,79.552,r 
7271,495374.940,4672604.508,80.259,r 
7272,495349.401,4672609.032,81.214,r 
7273,495331.116,4672615.785,81.484,r 
7274,495312.347,4672618.873,81.588,r 
7275,495298.144,4672611.760,81.529,r 

7276,495260.844,4672653.063,79.964,b 
7277,495258.127,4672652.988,79.587,c 
7278,495246.207,4672659.052,79.260,c 
7279,495246.836,4672660.161,79.804,b 
7280,495239.329,4672663.870,79.723,b 
7281,495237.286,4672662.925,79.203,c 
7282,495234.297,4672666.408,79.575,for 
7283,495234.013,4672665.666,79.532,for 
7284,495232.563,4672666.197,79.619,for 

7285,495232.047,4672665.294,79.657,for 
7286,495233.489,4672664.180,79.392,for 
7287,495233.453,4672663.960,79.468,for 
7288,495231.450,4672664.753,79.701,for 
7289,495230.974,4672665.400,79.698,for 
7290,495231.953,4672667.519,79.565,for 
7291,495225.257,4672668.091,79.574,for 
7292,495225.090,4672668.394,79.532,for 

7293,495225.777,4672669.703,79.470,for 
7294,495224.102,4672670.919,79.318,for 
7295,495224.350,4672671.765,79.412,for 
7296,495223.650,4672668.668,79.246,canal_for 
7297,495223.148,4672668.559,79.555,canal_for 

7298,495221.745,4672666.269,79.548,canal_for 
7299,495221.555,4672666.723,79.566,canal_for 
7300,495221.761,4672665.953,80.017,canal_for 

7301,495221.965,4672665.720,80.094,canal_for 
7302,495221.136,4672665.665,80.156,canal_for 
7303,495221.230,4672665.911,80.057,canal_for 
7304,495221.496,4672667.197,79.972,canal_for 
7305,495221.006,4672666.857,79.599,canal_for 
7306,495221.074,4672667.046,79.958,canal_for 
7307,495221.144,4672667.186,80.020,canal_for 
7308,495220.640,4672666.525,79.627,canal_for 
7309,495215.565,4672670.674,80.252,ms 

7310,495221.390,4672667.976,80.255,ms 
7311,495212.030,4672675.038,78.923,cfor 
7312,495212.505,4672675.820,78.721,cfor 
7313,495213.117,4672676.761,79.094,cfor 
7314,495213.369,4672677.244,79.118,fa_for 
7315,495198.726,4672684.431,78.554,fa_for 
7316,495198.603,4672683.837,78.568,cfor 
7317,495198.173,4672683.151,78.209,cfor 

7318,495197.810,4672682.520,78.504,cfor 
7319,495195.994,4672679.714,80.453,ms 
7320,495180.775,4672685.961,80.213,ms 
7321,495180.411,4672684.928,80.391,canal_for 
7322,495180.437,4672684.763,80.391,canal_for 
7323,495180.244,4672684.366,80.022,canal_for 
7324,495180.072,4672683.682,79.977,canal_for 
7325,495179.865,4672683.317,80.451,canal_for 

7326,495179.782,4672683.123,80.450,canal_for 
7327,495183.339,4672689.828,77.659,cfor 
7328,495183.628,4672690.545,77.395,cfor 
7329,495183.950,4672691.274,77.775,cfor 
7330,495184.177,4672691.640,77.779,fa_for 
7331,495162.096,4672702.741,76.694,fa_for 
7332,495161.953,4672702.171,76.658,cfor 
7333,495161.650,4672701.506,76.368,cfor 

7334,495161.357,4672700.929,76.600,cfor 
7335,495160.263,4672694.956,80.200,ms 
7336,495149.364,4672708.795,76.188,fa_for 
7337,495149.171,4672708.432,76.116,cfor 
7338,495148.835,4672707.919,75.944,cfor 
7339,495148.340,4672707.400,76.185,cfor 
7340,495146.617,4672701.270,80.158,ms 
7341,495277.628,4672653.403,80.378,ms 
7342,495281.762,4672651.392,80.640,ms 

7343,495286.316,4672650.379,80.805,ms 
7344,495289.201,4672652.769,80.892,ms 
7345,495275.875,4672655.540,80.145,ms_mi 
7346,495283.779,4672653.532,80.308,mi 
7347,495288.801,4672655.151,80.239,mi 
7348,495297.780,4672672.308,79.737,mi 
7349,495305.901,4672687.291,79.475,mi 
7350,495314.238,4672701.902,79.321,mi 

7351,495320.559,4672712.827,79.227,mi 
7352,495328.661,4672727.319,79.036,mi 
7353,495336.446,4672741.970,78.756,mi 
7354,495269.150,4672658.829,79.700,mi 
7355,495265.998,4672659.226,79.560,mi 
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7356,495251.397,4672666.553,79.224,mi 
7357,495233.614,4672675.517,78.853,mi 
7358,495221.676,4672681.863,78.726,mi 

7359,495221.999,4672682.627,78.825,ms 
7360,495220.792,4672680.516,79.246,la 
7361,495221.019,4672680.908,79.208,b 
7362,495232.971,4672674.809,79.479,b 
7363,495249.156,4672666.718,79.713,b 
7364,495267.140,4672657.615,79.968,b 
7365,495281.293,4672645.954,80.863,e 
7366,495266.873,4672653.808,80.177,e 
7367,495252.311,4672661.238,79.936,e 

7368,495239.020,4672668.003,79.727,e 
7369,495230.248,4672672.318,79.609,e 
7370,495216.618,4672679.108,79.258,e 
7371,495206.752,4672683.970,78.923,e 
7372,495211.343,4672685.287,78.941,fa 
7373,495211.890,4672685.866,78.864,b 
7374,495212.504,4672686.788,78.264,c 
7375,495212.847,4672687.804,78.781,ms 

7376,495213.996,4672693.329,78.870,ms 
7377,495215.435,4672700.020,78.826,ms 
7378,495214.207,4672700.898,77.910,reg 
7379,495212.858,4672695.881,77.972,reg 
7380,495210.769,4672697.004,78.899,ms 
7381,495212.811,4672701.467,79.001,ms 
7382,495208.596,4672693.436,78.895,ms 
7383,495210.253,4672691.119,78.941,for 

7384,495211.004,4672690.727,78.980,for 
7385,495210.633,4672691.015,78.142,f800 
7386,495210.055,4672689.977,78.222,f800 
7387,495209.600,4672690.617,79.097,for 
7388,495210.878,4672689.684,79.011,for 
7389,495208.047,4672689.945,78.620,for 
7390,495206.165,4672690.603,78.582,for 
7391,495206.584,4672690.122,78.591,for 

7392,495206.218,4672688.978,78.652,for 
7393,495207.912,4672688.135,78.660,for 
7394,495207.700,4672687.761,78.731,fa_for 
7395,495206.529,4672689.549,77.906,f600 
7396,495205.952,4672688.600,78.664,fa_for 
7397,495201.846,4672690.643,78.551,fa_for 
7398,495197.536,4672692.743,78.345,fa_for 
7399,495197.801,4672693.534,77.866,f600 
7400,495198.109,4672693.939,78.440,for 

7401,495201.956,4672692.215,78.576,for 
7402,495203.053,4672695.704,78.824,cami 
7403,495198.629,4672695.507,78.597,cami 
7404,495195.256,4672699.658,78.914,cami 
7405,495197.828,4672702.755,78.973,cami 
7406,495195.193,4672705.023,78.991,fa 
7407,495193.678,4672703.709,79.080,fa 
7408,495190.864,4672702.343,79.175,fa 

7409,495183.392,4672710.675,79.113,fa 
7410,495186.650,4672714.077,78.952,fa 
7411,495169.184,4672734.301,78.712,fa 
7412,495165.881,4672730.732,78.791,fa 
7413,495157.544,4672740.600,78.571,fa_tot1rc 

7414,495160.490,4672743.915,78.528,fa_tot1rc 
7415,495143.759,4672761.978,78.474,cami 
7416,495140.996,4672759.542,78.574,cami 

7417,495134.015,4672768.999,78.784,cami 
7418,495137.059,4672770.641,78.628,cami 
7419,495127.373,4672771.321,78.629,ms 
7420,495126.532,4672771.095,78.282,mi 
7421,495124.917,4672771.685,78.371,tancam 
7422,495123.248,4672764.557,78.067,tancam 
7423,495124.216,4672764.271,77.894,mi 
7424,495125.199,4672763.707,78.527,ms 
7425,495120.496,4672749.615,78.649,ms 

7426,495119.473,4672749.340,78.033,mi 
7427,495118.346,4672749.554,78.172,tancam 
7428,495118.620,4672742.652,78.312,ms 
7429,495117.542,4672742.263,77.933,mi 
7430,495115.995,4672742.015,78.434,b_for 
7431,495116.122,4672741.917,78.352,b_for 
7432,495116.565,4672741.763,77.881,b_for 
7433,495117.502,4672741.302,77.882,b_for 

7434,495117.631,4672740.723,78.253,b_for 
7435,495117.732,4672740.626,78.262,b_for 
7436,495116.912,4672740.544,77.753,b_for 
7437,495116.074,4672740.983,77.722,b_for 
7438,495116.007,4672740.533,77.464,b_for 
7439,495116.621,4672740.208,77.438,b_for 
7440,495116.341,4672739.571,77.262,b_for 
7441,495115.668,4672739.984,77.284,b_for 

7442,495115.434,4672739.147,76.598,b_for 
7443,495115.854,4672738.894,76.594,b_for 
7444,495115.470,4672737.875,76.305,b_for 
7445,495114.697,4672738.227,76.305,b_for 
7446,495114.443,4672737.811,75.863,b_for 
7447,495115.161,4672737.404,75.879,b_for 
7448,495114.979,4672736.959,75.743,b_for 
7449,495114.137,4672737.379,75.741,b_for 

7450,495114.056,4672737.138,75.594,b_for 
7451,495114.870,4672736.801,75.600,b_for 
7452,495114.796,4672736.207,75.583,b_for 
7453,495113.634,4672736.975,75.681,b_for 
7454,495113.061,4672736.620,75.280,b_for_cfor 
7455,495114.881,4672735.825,75.365,b_for_cfor 
7456,495122.647,4672739.849,78.544,ms 
7457,495122.126,4672738.785,78.346,ms 
7458,495122.097,4672737.793,78.242,ms 

7459,495122.389,4672739.169,77.957,mi 
7460,495135.006,4672732.214,78.323,mi 
7461,495135.447,4672732.781,78.679,ms 
7462,495135.863,4672731.068,78.549,ms 
7463,495135.170,4672743.401,78.812,r 
7464,495149.760,4672733.722,78.870,r 
7465,495149.725,4672724.018,78.760,ms 
7466,495150.327,4672724.664,78.783,ms 

7467,495158.808,4672719.417,78.949,ms 
7468,495170.937,4672712.697,79.186,ms 
7469,495182.166,4672706.523,79.211,ms 
7470,495190.071,4672695.848,77.985,fa 
7471,495190.208,4672696.079,77.949,b 
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7472,495190.438,4672696.925,77.462,c 
7473,495181.792,4672701.721,77.011,c 
7474,495181.195,4672700.754,77.482,b 

7475,495181.124,4672700.296,77.529,fa 
7476,495168.364,4672706.631,76.873,fa 
7477,495168.874,4672707.943,76.384,c 
7478,495163.144,4672709.244,76.668,fa_cfor 
7479,495163.282,4672709.772,76.571,cfor 
7480,495163.564,4672710.378,76.263,cfor 
7481,495164.321,4672710.830,76.491,cfor 
7482,495163.766,4672712.529,76.768,r 
7483,495153.738,4672717.498,76.364,r 

7484,495153.477,4672716.155,76.149,cfor 
7485,495153.134,4672715.438,75.980,cfor 
7486,495152.803,4672714.950,76.140,cfor 
7487,495152.558,4672714.491,76.212,fa_cfor 
7488,495138.956,4672721.277,75.751,fa_cfor 
7489,495139.180,4672721.768,75.675,cfor 
7490,495139.506,4672722.240,75.545,cfor 
7491,495139.739,4672722.966,75.737,cfor 

7492,495140.155,4672723.784,75.810,r 
7493,495126.808,4672730.540,75.539,r 
7494,495126.453,4672729.734,75.431,cfor 
7495,495126.222,4672728.977,75.276,cfor 
7496,495125.809,4672728.435,75.402,cfor 
7497,495125.509,4672727.969,75.420,fa_cfor 
7498,495111.624,4672735.096,75.153,fa_cfor 
7499,495112.044,4672736.024,75.068,cfor 

7500,495112.333,4672736.868,75.261,cfor 
7501,495107.597,4672727.888,75.145,cfor 
7502,495107.837,4672728.541,75.034,cfor 
7503,495108.336,4672729.327,75.182,fa_cfor 
7504,495110.095,4672732.161,75.279,e 
7505,495124.937,4672724.878,75.531,e 
7506,495124.030,4672721.556,75.469,fa_cfor 
7507,495123.914,4672721.267,75.420,cfor 

7508,495123.587,4672720.732,75.199,cfor 
7509,495123.304,4672719.976,75.486,cfor 
7510,495134.202,4672714.420,75.786,cfor 
7511,495135.364,4672714.787,75.536,cfor 
7512,495135.597,4672715.274,75.719,cfor 
7513,495136.009,4672713.366,75.887,cfor 
7514,495135.662,4672713.473,75.879,canalf 
7515,495135.524,4672713.652,75.678,canalf 
7516,495134.549,4672714.176,75.661,canalf 

7517,495134.179,4672714.034,75.932,canalf 
7518,495134.316,4672713.928,75.924,canalf 
7519,495135.582,4672713.326,75.963,canalf 
7520,495134.339,4672712.137,75.893,canalf 
7521,495133.809,4672712.359,75.918,canalf 
7522,495133.496,4672711.826,76.689,canalf 
7523,495134.171,4672711.568,76.603,canalf 
7524,495135.880,4672715.653,75.749,fa_cfor 

7525,495137.358,4672718.265,75.826,e 
7526,495151.375,4672711.595,76.283,e 
7527,495162.127,4672706.208,76.722,e 
7528,495178.833,4672698.052,77.526,e 
7529,495195.318,4672689.745,78.409,e 

7530,495279.347,4672641.913,80.647,sv_r2 
8000,495113.906,4672713.353,79.702,canalfor 
8001,495114.036,4672713.000,80.079,canalfor 

8002,495114.042,4672712.842,80.090,canalfor 
8003,495113.019,4672713.806,79.801,canalfor 
8004,495112.586,4672713.786,80.007,canalfor 
8005,495112.319,4672713.723,80.054,canalfor 
8006,495107.650,4672716.448,79.847,canalfor 
8007,495108.007,4672716.900,79.849,canalfor 
8008,495108.081,4672717.303,80.206,canalfor 
8009,495108.136,4672717.406,80.246,canalfor 
8010,495107.563,4672716.026,80.262,canalfor 

8011,495107.475,4672715.944,80.213,canalfor 
8012,495101.675,4672719.037,80.298,canalfor 
8013,495101.596,4672718.801,80.484,canalfor 
8014,495101.536,4672718.692,80.501,canalfor 
8015,495102.472,4672719.611,80.160,canalfor 
8016,495102.449,4672719.871,80.380,canalfor 
8017,495102.284,4672720.136,80.464,canalfor 
8018,495103.005,4672720.854,80.349,ms 

8019,495109.270,4672718.162,80.175,ms 
8020,495114.661,4672715.183,80.072,ms 
8021,495119.908,4672711.850,80.018,canalfor 
8022,495119.857,4672711.763,80.064,canalfor 
8023,495119.696,4672711.318,79.626,canalfor 
8024,495119.455,4672710.852,79.631,canalfor 
8025,495119.192,4672710.484,80.036,canalfor 
8026,495119.140,4672710.320,80.027,canalfor 

8027,495130.160,4672705.727,79.474,canalfor 
8028,495129.992,4672705.367,79.919,canalfor 
8029,495129.997,4672705.234,79.914,canalfor 
8030,495129.174,4672708.364,80.058,ms 
8031,495123.289,4672711.197,80.073,ms 
8032,495113.919,4672693.251,80.271,r 
8033,495134.878,4672686.036,80.448,r 
8034,495154.870,4672678.169,80.582,r 

8035,495183.234,4672666.214,80.480,r 
8036,495202.700,4672656.848,80.510,r 
8037,495221.356,4672647.297,80.530,r 
8038,495239.575,4672645.610,80.496,r 
8039,495256.200,4672638.887,80.660,r 
8040,495275.344,4672641.275,80.715,mi 
8041,495272.467,4672633.590,81.014,mi 
8042,495266.463,4672621.392,81.425,ms 
8043,495265.813,4672621.691,80.960,mi 

8044,495257.797,4672607.235,81.147,mi 
8045,495258.891,4672607.084,81.660,ms 
8047,495250.816,4672594.346,81.388,mi 
8048,495251.875,4672593.806,81.866,ms 
8049,495245.945,4672591.009,81.304,olivera_des3 
8050,495243.639,4672581.675,81.537,mi 
8051,495245.451,4672581.808,82.063,ms 
8052,495239.059,4672575.602,81.615,olivera_des3 

8053,495236.818,4672571.851,81.682,olivera_des3 
8054,495226.056,4672550.739,81.906,olivera_des3_mi 
8055,495222.580,4672544.689,82.023,olivera_des2_mi 
8056,495217.968,4672537.367,82.223,mi 
8057,495210.691,4672539.766,82.492,mi 
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8058,495205.715,4672543.344,82.317,mi 
8059,495205.301,4672542.261,82.854,ms 
8060,495218.066,4672534.237,82.869,ms 

8061,495218.372,4672531.925,82.967,ms 
8062,495221.847,4672538.940,82.804,ms 
8063,495210.973,4672460.975,84.285,r 
8064,495218.670,4672480.528,83.841,r 
8065,495238.371,4672511.304,82.805,r 
8066,495249.652,4672531.441,82.385,r 
8067,495261.235,4672552.480,82.095,r 
8068,495273.124,4672573.150,81.810,r 
8069,495283.962,4672593.184,81.643,r 

8070,495293.499,4672608.921,81.467,r 
8071,495308.903,4672665.762,80.860,lb 
8072,495325.500,4672670.439,80.980,r 
8073,495334.399,4672685.639,80.963,r 
8074,495344.195,4672698.065,80.746,lconreu 
8075,495353.135,4672715.792,80.180,r 
8076,495364.392,4672736.474,79.633,r 
8077,495371.803,4672751.467,79.185,r 

8078,495348.992,4672759.645,79.655,fa 
8079,495338.337,4672765.206,78.470,r 
8080,495327.482,4672744.593,78.495,r 
8081,495316.558,4672724.330,78.891,r 
8082,495306.364,4672704.435,79.158,r 
8083,495294.433,4672685.023,79.448,r 
8084,495282.433,4672665.613,79.822,r 
8085,495263.057,4672673.606,79.099,r 

8086,495242.803,4672683.400,78.673,r 
8087,495224.479,4672692.108,78.781,r 
8088,495207.613,4672708.905,78.749,r 
8089,495206.055,4672696.033,78.920,r 
8090,495208.846,4672694.496,78.932,ms 
8091,495225.421,4672669.378,79.067,f400 
8092,495232.469,4672665.675,79.173,f400 
8093,495223.878,4672669.052,79.134,for 

8094,495221.291,4672671.394,78.935,for 
8095,495277.521,4672647.710,80.541,e_tall 
8096,495356.350,4672627.102,79.338,c 
8097,495368.073,4672624.241,79.265,mi 
8098,495374.245,4672622.712,78.849,mi 
8099,495382.813,4672620.991,78.529,c 
8100,495391.067,4672618.999,78.381,c 
8101,495394.151,4672618.561,78.359,c 
8102,495394.502,4672619.096,78.544,b 

8103,495387.916,4672620.634,78.688,b 
8104,495378.443,4672622.647,78.918,b 
8105,495368.983,46726 
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RESEÑAS BASES DE REPLANTEO



M E M O R I A   D E S C R I P T IVA 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CARTOGRAFÍA.

1.1. NORTE: GEOGRÁFICO (VERDADERO NORTE). 

El norte señala hacia el norte geográfico en la cartografía presentada, el verdadero norte. Está situado 
en el polo norte y su dirección es la formada por los paralelos terrestres. 

Los datos que ofrece un GPS son coordenadas geográficas referidas a una determinada proyección. En 
nuestro caso concreto es la proyección Universal Transversal de Mercator que abreviadamente es conocida 
como U.T.M. Por este motivo el norte que podemos obtener a partir de los mencionados datos es el norte de la 
red. Éste norte no es el mismo que el norte geográfico. Mientras que el norte geográfico es el formado por los 
paralelos terrestres el norte de la red es el formado por los paralelos del huso de la proyección U.T.M. 

Los ángulos medidos en el elipsoide están referidos al norte geográfico y su representación en la 
proyección viene dada por una línea curva, transformada del meridiano que pasa por dicho vértice en el 
elipsoide, que tiene una concavidad hacia el meridiano central. Debido a que la cuadrícula U.T.M. nos da 
siempre rectas paralelas como norte de la cuadrícula y los ángulos de la proyección hay que referirlos hacia ese 
norte en cada punto hay que considerar el ángulo que forma la transformada del meridiano con la dirección del 
norte U.T.M. que se conoce con el nombre de convergencia de meridianos. Se define, por tanto, la 
convergencia de meridianos como el ángulo que forma la transformada del meridiano que pasa por el punto 
(con dirección al norte geográfico) con la dirección del norte de la cuadrícula o de la red U.T.M. (paralela al 
meridiano central del huso). 

Las fórmulas utilizadas para realizar esta corrección son las de Coticchia y Surace. Debido a los 
errores inevitables producidos por el proceso matemático en que se basan es imprescindible trabajar con ocho 
decimales para garantizar unos resultados ajustados del orden del centímetro.  Para cada punto facilitado por el 
GPS se le ha calculado su convergencia y al valor promedio de todos los resultados obtenidos es el ángulo que 
se ha girado el dibujo en bloque para orientarlo correctamente hacia el norte geográfico. 

1.2. PROYECCIÓN U.T.M. (UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR).   

Es una proyección que se ha adoptado internacionalmente como base para las representaciones 
cartográficas y tiene su fundamento en el desarrollo conforme cilíndrico de Gauss. En esta proyección se 
considera la Tierra como un elipsoide de revolución tangente interiormente a un cilindro cuyo eje está situado 
en el plano del ecuador. El elipsoide de referencia elegido es el de Hayford. Tiene la particularidad de que las 
fórmulas obtenidas para su aplicación son válidas para todo el mundo. Emplea husos de 6 grados de amplitud 
para cada huso y se representa todo el globo en 60 husos iguales. Cada uno de los husos se enumera del 1 al 60 
a partir del meridiano de 180 grados de longitud con respecto a Greenwich por lo que este meridiano separa los 
husos números 30 y 31. 

El fundamento matemático de la proyección U.T.M. es muy complejo por lo que enumeramos las 
condiciones matemáticas que definen a la proyección y son de un mayor interés práctico para la realización de 
la cartografía que son las siguientes: 

  La proyección es conforme. 
  El meridiano central es automecoico. 
  Tanto el Ecuador como el meridiano central de cada huso están representados por líneas rectas. 
  El origen de coordenadas en la proyección es el que le corresponde a la intersección del Ecuador con 

el meridiano central de cada huso. Por lo tanto, hay tantos orígenes de coordenadas como husos (60). 



1.3. SISTEMA DE REFERENCIA: ED50 (EUROPEAN DATUM 1950). 

En una primera aproximación la Tierra es una esfera. En una segunda aproximación, puede 
considerarse un elipsoide de revolución. Las superficies equipotenciales, denominadas superficies de nivel, no 
son elipsoides, pero las diferencias son relativamente pequeñas. Por este motivo es cómodo, desde un punto de 
vista matemático, utilizar un elipsoide de referencia. En nuestro caso hemos escogido el European Datum 
1950, ya que la mayoría de los datos actuales se basan en este datum. Los parámetros que lo definen son los 
aprobados por la Asamblea Internacional de Geodesia: 

   Semi eje mayor = 6.378.388.000 metros. 
   Aplanamiento = 1/297.000 
   Gravedad ecuatorial = 978.049.000 gal. 
   Velocidad angular = 0.000072921151 m/seg. 

Conviene resaltar que hoy se está generalizando el uso del sistema de referencia WGS84 creado por 
los norteamericanos para dar mayor precisión al sistema GPS pero la cartografía oficial de nuestro país sigue 
resistiéndose a hacer el cambio de sistema de referencia. 

1.4. ALTURA: ORTOMÉTRICA (GEOIDE EGM08D595). 

Las superficies de nivel y las líneas de la plomada forman un sistema de coordenadas curvilíneas muy 
útil, dado que la vertical de un punto de la superficie terrestre queda determinada fácilmente por la dirección 
que señala una plomada. Las líneas de plomada, tangentes al campo de gravedad en todo punto, y por tanto 
ortogonales a las superficies de nivel, son ligeramente curvadas. La altura ortométrica de un punto es la altura 
de este punto con respecto al geoide, a lo largo de la línea de plomada. El geoide es la superficie teórica de la 
Tierra en todos los puntos en los que la dirección de la gravedad es vertical. Esta superficie vendría a ser la 
resultante de tener todos los mares de la Tierra en calma. El valor promedio en nuestra zona de trabajo es de 
unos +50 metros. 

1.5. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GPS. 

El Global Positioning System, abreviadamente conocido 
como GPS,  es una red de navegación basada en satélites 
artificiales que permiten situarse en cualquier parte del mundo en 
cualquier momento del día o de la noche. Desarrollado y operado 
por el US Department of Defense el sistema está basado en un 
gran número de satélites  en órbitas circulares a unos 20.200 
kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Las órbitas se han 
procurado calcular de tal forma que habitualmente cinco satélites 
estén a la vista de cualquier usuario en cualquier momento y lugar 
del mundo. En la terminología GPS satélite visible significa que el 
satélite está por encima del ángulo de máscara siendo este ángulo 
de, normalmente, 10-15 grados sobre el horizonte. Cada satélite da 
una vuelta al mundo dos veces al día y transmite dos tipos de datos 
en dos códigos digitales diferentes de manera continua que se 
emiten en 1.575,42 MHz y 1.227,6 MHz. Una parte de los datos se 
denomina el almanaque, están relacionados con la salud del 
satélite, y la otra parte contiene las efemérides, los datos de los 
parámetros orbitales precisos del satélite. Existe una estación 
maestra en Colorado Springs (USA) y un cierto número de 
estaciones monitorizadas repartidas por todo el mundo que siguen 
los satélites que se encuentran a la vista y sirven de transmisoras 
de información entre ellos y la estación maestra. El propósito de 

dicho intercambio de información es permitir al satélite que emita 
una señal cuidadosamente cronometrada a los receptores.  

La base del proceso que se sigue para el cálculo es simple. La señal que emite el satélite indica su 
posición y el instante de partida de la señal. El receptor compara el intervalo de tiempo transcurrido con el que 
marca su reloj al recibir la señal y calcula multiplicando por la velocidad de la luz la distancia existente entre 
el satélite y el receptor. Utilizando varios satélites, y por consiguiente varias distancias satélite receptor, se 
puede conocer la posición del receptor. Efectivamente, con un sólo satélite y su distancia al receptor, las 
posibles posiciones abarcan la totalidad de una esfera con radio igual a la distancia calculada entre el satélite y 
el receptor con un centro en la posición del satélite. Con dos satélites la solución se reduce al círculo resultante 
de la intersección entre las dos esferas. Con tres satélites tenemos tres esferas posicionales en las que su 
intersección determinan dos puntos posibles siendo uno de los dos descartado por no estar cerca de la superficie 
de la Tierra. Los datos de posición del GPS con tres satélites determinan lo que se llama una posición 2D. Con 
un cuarto satélite la solución es única. Cuatro satélites establecen una posición en 3D, es decir, también queda 
determinada la altura sobre el nivel del mar. Los satélites van equipados con relojes atómicos que registran la 
hora exacta en que se envía una señal. Los tiempos de transmisión, que se procesan en nanosegundos 
(millonésimas de segundo), son procesados por el receptor que resuelve una ecuación geométrica bastante 
simple. Pequeños errores en la medida del tiempo pueden afectar gravemente a las medidas, por ejemplo, un 
error de 0.001 segundos en los relojes de los satélites pueden suponer errores de posición de más de 300 
kilómetros. Para evitarlos los satélites utilizan relojes atómicos sincronizados de alta precisión, se calcula que 
tienen un error de un segundo cada 70.000 años, y los receptores incluyen una nueva variable en el cálculo 
correspondiente al error de la medida del tiempo en el reloj del receptor.  

1.6. LA TECNOLOGÍA DE PRECISIÓN W.A.A.S. 

Las iniciales en ingles significan Wide Área Augmentation System, que traducido al español significa 
Sistema de Aumento de Ancho de Área. Básicamente, es un sistema de satélites y estaciones de tierra que 
proporcionan al GPS las correcciones señaladas y le dan exactitud de la posición aun mejor. ¿Cuánto mejor? 
Un receptor con tecnología W.A.A.S. es capaz de darle una exactitud de la posición, como mínimo, inferior a 
los tres metros durante el 95% del tiempo de uso. El sistema W.A.A.S. corrige los GPS introduciéndoles 
automáticamente los errores causados por las perturbaciones en la ionosfera, cronometra errores de órbita de 
los satélites y, además, proporciona información de integridad vital con respecto a la salud de cada satélite de 
GPS (pueden estar estropeados). 

W.A.A.S. consiste en varias estaciones de referencia de tierra posicionadas que supervisan los datos 
de los satélites GPS. Dos estaciones madres localizan a cualquiera que navegue cerca coleccionan los datos de 
referencia estacionaria y crean un mensaje de corrección de GPS. Esta corrección considera la órbita del 
satélite de GPS y suma la tendencia y/o retrasos del reloj causados por la atmósfera y ionosfera. Todos estos 
datos determinan una corrección que se transmite a través de un satélite geoestacionario específico con una 
posición fija encima del ecuador. Si nuestro receptor está bajo su cobertura, al ser una información compatible 
con la estructura básica de la señal de los GPS, en nuestra pantalla aparecerá directamente la posición con las 
correcciones diferenciales aplicadas automáticamente. 

.



TRABAJO CARTOGRÁFICO DE CAMPO.

En primer lugar, se estudia la zona objeto del trabajo para organizar adecuadamente todo el trabajo 
que se ha de realizar en el tiempo acordado. 

Posteriormente, se confecciona un plan de trabajo que al final de las diferentes fases dará como 
resultado el conjunto de los datos de campo imprescindibles para disponer de los valores numéricos necesarios 
para la confección de cualquier cartografía. 

Una vez analizada la zona se procede a realizar la parte central del trabajo que es la toma de datos de 
campo con el GPS. Para ello se posiciona el GPS en cada uno de los puntos que se considera es interesante 
para que aparezca indicado en la cartografía a realizar. Cuando el elemento a cartografiar no es un punto, es 
decir cuando se trata de líneas o superficies,  se toman los datos que vayan a ser necesarios para que puedan ser 
digitalizados correctamente. 

Se reseñan en la cartografía todos los puntos que corresponden a: viviendas, caminos, carreteras, 
pozos, líneas eléctricas, registros, puentes, hitos, límites, presas, ríos, torrentes, farolas, túneles, vértices 
geodésicos, cimas, collados, cruces de caminos y cualquier otro elemento identificable situado en el terreno o 
finca a cartografiar. 

En cuanto a los parcelarios, tanto las parcelas como los diferentes usos del suelo bien definidos y 
diferenciables se representarán en la cartografía según las observaciones realizadas en el momento del trabajo 
de campo. 

Para la toma de datos de campo con el GPS hay que observar unas precauciones preliminares muy 
importantes. Los GPS habitualmente ofrecen los datos en una innumerable variedad de posibilidades. Aunque 
todas ellas son correctas e interesantes no son las que se utilizan hoy día en la cartografía oficial de nuestro 
país por lo que hay que ajustar la salida de datos. Concretamente son tres opciones las que deben ser 
configuradas en nuestro equipo: 

  El formato de presentación de los datos que debe ser el que le corresponde al sistema métrico 
decimal (no el sistema inglés). 

  El elipsoide de referencia debe ser el Europen Datum de 1950 segun el modelo calculado por el 
Institut Cartografic de Catalunya el año 2006 (se debe prestar un especial cuidado con este punto ya que suelen 
venir los GPS configurados de fábrica con el elipsoide WGS84, más moderno y más exacto para los Estados 
Unidos,  y en nuestra zona los datos pueden llegar a presentar diferencias de más de 500 metros). 

  La proyección con la que debemos trabajar es la UTM/UPS ya que facilita sobremanera los trabajos 
posteriores de digitalización ya que podremos pasar los datos directamente del GPS al programa de diseño 
AutoCAD. 

No todos los días son idóneos para el trabajo de campo con el GPS. Antes de salir al campo se debe 
consultar el almanaque y las efemérides de los satélites para saber la previsión de geometría para la zona que 
deseamos trabajar. Los satélites artificiales que nos van a dar los datos de posicionamiento se mueven 
constantemente en el firmamento. La velocidad de las señales de radio, que es la misma que la de la velocidad 
de la luz, sólo es constante en el vacío y los mensajes tienden a ralentizarse cuando pasan por la ionosfera. Un 
retraso similar tiene lugar cuando las señales pasan a través de la atmósfera donde es el vapor de agua que 
ejerce un efecto de frenado. Afortunadamente, estos efectos sólo provocan unos pocos metros de error pero es 
más importante según sean los ángulos de intercepción. Los ángulos grandes sobre el horizonte son los que dan 
los mejores resultados y, por ello, el procesador del GPS está preparado para seleccionar las lecturas 
correspondientes a los ángulos que facilitan una posición óptima. Además, la mejor posición para la captura de 
datos es la que podría corresponder a una distribución lo más uniforme y regular posible en el firmamento y 

con una intensidad de captura de información regular y uniforme. En cambio, la práctica habitual demuestra 
que las mencionadas condiciones óptimas no se dan nunca. Según se encuentren distribuidos en un instante 
determinado y en una zona determinada puede resultar que estén todos los satélites relativamente amontonados 
en un determinado sector del firmamento en lugar de estar distribuidos de forma uniforme y convenientemente 
separados los unos de los otros. También se pueden dar algunas circunstancias excepcionales, y relativamente 
habituales, tales como que se encuentre un determinado satélite averiado que nos esté comunicando datos 
equivocados o que tengamos un accidente natural que presente una importante sombra a una parte importante 
de satélites. Todos estos inconvenientes geométricos quedan calculados con un parámetro que nos ofrece el 
mismo GPS conocido popularmente como DOP (la degradación geométrica de precisión). Cada equipo ofrece 
los datos del DOP de forma diferente pero en términos generales debemos prescindir de los datos que hayan 
sido presentados con un DOP con valores entre 0 a 4 en una escala que le corresponda el valor 0 a una pésima 
geometría y un 10 a una óptima geometría. Es preferible cuando nos encontramos con muchos datos con mala 
geometría realizar el trabajo de campo uno o dos días más tarde. 

Mientras que el DOP es un parámetro que nos indica la situación de los satélites el SQ (la calidad de 
la señal) se refiere a la potencia en la que se recibe las señales de un satélite en particular. El SQ es una 
indicación del coeficiente portadora/ruido o señal/ruido. Podemos tener tanto una recepción de señales fuertes, 
y por tanto fiables, o débiles que incluso pueden significar el que se pierda el contacto de un momento a otro. 
Algunos aparatos tienen una representación gráfica del SQ por medio de un gráfico de barras o datos 
numéricos que se dan junto con el número de identificación de cada satélite.  

Un principio fundamental es que un GPS necesita un horizonte despejado pero no requiere una antena 
lo más alta posible. Las señales pueden resultar poco fiables si colocamos la antena cerca de estructuras altas 
(tales como bloques de pisos), debajo de árboles, desfiladeros o en los interiores de los edificios. Lo mejor son 
las cumbres despejadas o los terrenos llanos abiertos con un gran horizonte a la vista. 

Otra fuente de error es multipath. Básicamente es una señal de radio reflejándose contra un objeto. 
Comúnmente se le llama ' fantasmas' en la señal de televisión de aire. En el GPS, el multipath ocurre cuando 
la señal debe atravesar un edificio o terreno antes de alcanzar la antena del receptor de GPS. Las señales se 
demoran más intentando llegar al receptor que si viajara por un camino directo. Esto hace que el receptor de 
GPS interprete que el satélite está más lejos de lo que realmente está y agrega un error a la determinación de la 
posición global.  Existen otros tipos de errores o causas debido a efectos atmosféricos que también afectan a la 
exactitud y, por lo tanto, producen retrasos. Este retardo de la propagación es llamado retardo down del GPS y 
se produce cuando la señal atraviesa la ionosfera de la Tierra y la troposfera. De todos modos estos errores son 
muy pequeños y se corrigen internamente en el receptor. 

La lectura de una base de referenciase debe realizar con el equipo parado. Con el equipo estático los 
cálculos podrán eliminar la deriva sistemática. Parando el aparato éste puede ajustar la velocidad a cero y 



puede reducir los parámetros de la deriva también a cero minimizando, gracias a ello, los posibles errores. Una 
vez el GPS está indicando que está parado, mostrando una lectura de velocidad cero, podemos indicarle que 
empiece a realizar las lecturas de posición. Es conveniente que esté realizando lecturas durante un periodo de 
tiempo comprendido entre los ocho y quince  minutos para cada base. Dado que realiza una lectura cada 
segundo llegamos a tener un conjunto de unas 480-900 lecturas de posición para cada punto siendo el valor 
final  el  centro  de  la  circunferencia  que  engloba  el  máximo  número  de  puntos  y  que,  a  la  vez,  descarta  los  
puntos  más  dispersos  que  se  pueden  considerar  como  erróneos,  o  lo  que  es  lo  mismo,  descartables  y  nos  
permite durante el postproceso descartar si es necesario partes de la observación y mejorar asi el resultado final 
de la misma. 

Normalmente, todos los GPS nos dan una información adicional: el EPE (el error estimado de 
posición que en lecturas estáticas debe ser del orden de medio centímetro en planta y un centímetro como 
máximo en altura) que nos indica el valor de la precisión horizontal.  

El resultado de los cálculos para estimar la posición viene determinado, pues, por dos datos 
fundamentales una vez se han descartado las lecturas consideradas erróneas. Si los representamos gráficamente 
tenemos que: 

  El centro de la circunferencia es la posición del punto. 
  El valor del radio de la circunferencia que engloba la totalidad de los puntos considerados válidos es 

el error estimado de posición o EPE.   

 Con todo lo explicado anteriormente, de cada punto de campo conviene recoger los 
siguientes datos: 

  Texto descriptivo del punto. 
  Huso. 
  Coordenada X. 
  Coordenada Y. 
  Coordenada Z (altura sobre el nivel del mar). 
  EPE. 
  DOP. 
  SQ. 
  Día, hora, minuto y segundo de la observación. 

3. TRABAJO DE GABINETE. 

3.1. CÁLCULOS ANALÍTICOS. 

3.1.1. Correcciones diferenciales obtenidas por radio a partir de receptor GPS fijo. 

 Con el objeto de mejorar las precisiones mencionadas anteriormente se ha desarrollado el GPS 
diferencial. Gracias a este desarrollo se pueden obtener precisiones del orden del centímetro en los cálculos de 
las coordenadas de los puntos siempre y cuando tengamos el GPS estático y realicemos unas correcciones en el 
gabinete a los datos obtenidos en el campo, o actualmente estas correcciones son aplicadas directamente por los 
aparatos GPS en campo obteniendo las lecturas de punto debidamente corregidas, todo y que a veces es 
aconsejable postprocesarlas a fin de obtener mejores precisiones en los puntos observados. Las correcciones 
diferenciales se pueden realizar gracias a una estación de referencia en tierra que deberemos escoger la que sea 
más cercana a nuestra zona de lecturas de campo. Esta estación de referencia está situada de una forma muy 
precisa y su equipamiento puede neutralizar en gran medida los errores al comparar las señales recibidas por 
los satélites en cada instante con las que sabe que son correctas. Los parámetros de error se transmiten por 
radio convencional y se difunden, además, los listados diarios en Internet. 

   coordenada X (del GPS) + corrección diferencial X = coordenada X final 

   coordenada Y (del GPS) + corrección diferencial Y = coordenada Y final 

   coordenada  Z (del GPS) + corrección diferencial Z = coordenada Z final 

3.1.2 Correcciones diferenciales obtenidas a partir de internet de la red VRS del ICC. 

Actualmente en la red CATNET los datos de todas las estaciones se combinan en una solución de red 
que permite determinar la componente espacial de los errores ionosféricos, troposféricos y geométricos que 
afectan a la señal GPS y de esta manera determinar un conjunto de observables virtuales en cualquier punto del 
territorio. Con esta técnica se provee a los usuarios de servicios de posicionamiento de precisión que les 
permite posicionarse sobre el territorio de Catalunya con precisión, trabajando de forma óptima con un único 
receptor. Estos servicios se proporcionan desde enero de 2006 y se soportan sobre el protocolo NTRIP -
NetworkedTransport of RTCM via Internet Protocol- que es el estandar RTCM SC104 de transporte de datos 
GNSS porinternet. Es un protocolo de acceso público y abierto basado en el protocolo HTTP que permite 
centralizar elacceso a diferentes servicios de datos con un único punto de acceso para los usuarios. La 
nomenclatura utilizada por NTRIP define a la estación de referencia como “servidor”, al centro de control 
“caster” o “centro de difusión”y al usuario que solicita las correcciones “client”.En general llamaremos 
CATNET-IP al conjunto de servicios que son accesibles por internet, independientemente del medio de acceso 
a la red.  



Red estaciones fijas ICC: 

Mediante este método podemos obtener la corrección diferencial a partir de las estaciones fijas del 
ICC permitiéndonos trabajar con coordenadas corregidas dentro del datum ED50 y en tiempo real. 

3.1.3 Situación de los puntos en el plano. 

Una vez calculadas las coordenadas analíticas de cada punto se sitúan en el plano según un sistema de 
coordenadas cartesiano. La coordenada X corresponde al eje de abcisas y el sentido positivo crecerá hacia la 
derecha, mientras que, la coordenada Y corresponde al eje de las ordenadas y el sentido positivo crecerá hacia 
arriba. La escala de dibujo representará el intervalo de separación entre las coordenadas. 

Este proceso se realiza automáticamente. Se utilizan los ficheros de transferencia de datos del GPS 
para  traspasar  la  información  a  un  programa  de   dibujo  de  AutoCAD  de  tal  forma  que  en  éste  ya  aparecen  
situados todos los puntos de referencia topográfica en su respectivo lugar (X,Y,Z), con su simbología oficial y 
con la anotación de su correspondiente cota Z.  
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3.2. DELINEACIÓN AUTOMÁTICA DIGITAL. 

Se utiliza para la delineación automática digital el programa de diseño AutoCAD. Éste utiliza un 
sistema fijo de coordenadas cartesianas para colocar el dibujo realizado. La visualización en la pantalla de una 
construcción plana muestra, en el eje X, la distancia horizontal y, en el eje Y, la distancia vertical. Para ver el 
eje Z se ha de representar en la pantalla una perspectiva del dibujo. Al origen de coordenadas le doy el valor 
0,0,0. A este sistema AutoCAD lo denomina "World Coordinate System (WCS)"; su estructura matemática y 
de entorno permite su equiparación con el sistema de coordenadas utilizadas en cualquier representación 
cartográfica actual. 

La distancia entre dos puntos AutoCAD lo mide en unidades de dibujo. Estas unidades pueden 
expresarse en la unidad que queramos (pulgadas, centímetros, amgstroms,...). En la cartografía, tanto mapas 
como  planos,  la  unidad  de  representación  que  utilizo  es  el  metro  y  para  los  valores  angulares  los  grados  
centesimales (una vuelta son 400 grados). Para los cálculos, el programa utiliza los números reales con una 
precisión de 14 decimales y  en la delineación se han presentado los datos redondeados al centímetro en el caso 
de las distancias y dos decimales en los valores angulares. 

La cartografía numerada en su estructura de datos da cabida a entidades que pueden ser traducidas en 
cada uno de los diferentes objetos a cartografiar que podamos encontrar en el campo. Las entidades posibles 
que nos ofrece el software son: puntual, lineal, superficial, nodo, tramo, atributo, relación topológica, 
descripción geométrica, unidad de captura y unidad de proceso. 

Asigno diferentes capas a las partes del dibujo y se pueden definir tantas como se deseen. El número 
de capas definible por AutoCAD es infinito y la limitación la marcará la memoria disponible del ordenador que 
se usa. A cada capa se le asigna un color, tipo de línea y nombre. La activación o desactivación de las entidades 
clasificadas en cada capa es una de las propiedades más interesantes ya que permite visionar y plotear partes 
del dibujo sin perder la totalidad de la información contenida. 

Esta posibilidad de tratar la información es básica para la gestión de un S.I.G. (Sistema de 
Información Geográfica) del territorio en el que se pueden analizar situaciones diversas y comparar variables 
presentes simultáneamente o combinables entre sí. 

Todos los puntos leídos en campo llevan implícito un código descriptivo del punto que nos permite 
dibujar automáticamente la cartografía ya que el programa de edición basado en CAD reconoce estos códigos y 
el orden de toma de datos pudiendo luego en la oficina crear las líneas de rotura que nos definirán la superficie 
topográfica. 

Como criterio general de la digitalización, se considera que cada tramo va representado por una serie 
de coordenadas de los puntos que representan lo más fielmente posible las diferentes variaciones de curvatura. 
Los puntos se seleccionan de forma que, excepto zonas de muy pequeño radio de curvatura, se puede establecer 
el criterio de que dados dos puntos consecutivos habrá de registrarse el siguiente cuando su distancia a la 
prolongación del segmento rectilíneo que pase por ellos no sea mayor de 0.15 mm. Se extrema la precaución en 
la digitalización de puntos cuando se forman vértices agudos, en puntos de campo, y en los tramos en los que 
la forma del objeto cartográfico se deba ajustar sensiblemente a la realidad. Los puntos de la cadena 
equivalente no se aparta en más de 0.2 mm. En el caso de tramos rectos, y sin intersecciones intermedias, sólo 
se admiten en la digitalización el nodo inicial y el final que los definen, es decir, no se presentan nodos 
superfluos. Sólo se rompe esta norma en el caso de la existencia, dentro de algún tramo, de una primitiva 
geométrica (curva, arco circular, spline,...), que provoque la partición en dos o más tramos convencionales los 
tramos que son definidos por las primitivas geométricas. 

Los signos convencionales son los oficiales propios de las minutas de clásica. Éstas son las que 
corresponden a los levantamientos realizados con taquímetro y su normativa de dibujo es la establecida en la 
legislación vigente (1942) pero con las actualizaciones correspondientes a lo referente a los nuevos formatos 
UNE y coordenadas UTM. 



4. EQUIPO UTILIZADO.

Receptor GPS marca LEICA modelo 1200: 

Estacion total Leica modelo 1201+: 



- Una cámara digital NIKON D200. 

- Una cinta métrica de 5 metros. 

  Para el trabajo de gabinete: 

     HARDWARE: 

- Un ordenador PENTIUM IV. 
     . Velocidad de trabajo 3000 Mhz. 
     . Capacidad del disco duro 120 Gb. 
     . Ampliación de memoria RAM 2 Gb. 

- Impresora EPSON STYLUS Color 1270. 

     SOFTWARE: 

- Programa de cálculos topográficos MDT V5.0 y Inroads selecte Cad 8.3 

- Programa AutoCAD versión 2007 para la delineación de los correspondientes planos a entregar. 

- Programa  Microsoft WORD para la memoria descriptiva del trabajo. 



RESEÑAS BASES DE REPLANTEO 



Reseña base de proyecto 

Información:

Nombre: BR1

Provincia: Girona 

Comarca: Alt Empordà 

Municipio: Garrigàs

Coordenadas 

Sistema de referencia: Ed50  

Proyección U.T.M. Huso 31 N  

X Proyectada(X): 495325.452m Longitud:  2.943374599º E

Y Proyectada(Y): 4672870.698m Latitud:  42.207238335º N

Cota  Ortometrica(H): 79.620m Cota elipsoidal(h): 64.708m

Factor de escala(K): 0.9996002688

Croquis

Reseña base de proyecto 

Información:

Nombre: BR2

Provincia: Girona 

Comarca: Alt Empordà 

Municipio: Garrigàs

Coordenadas 

Sistema de referencia: Ed50  

Proyección U.T.M. Huso 31 N  

X Proyectada(X): 495397.220m Longitud:  2.944244203º E

Y Proyectada(Y): 4672840.568m Latitud:  42.206967408º N

Cota  Ortometrica(H): 81.026m Cota elipsoidal(h): 66.112m

Factor de escala(K): 0.9996002606

Croquis



ANEJO Nº 3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. REORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA N-II CON LA CARRETERA  

GIV-5125 EN PONTÓSY EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA N-II CON LA CARRETERA GIV-6226 EN GARRIGÀS. Clave: 15-GI-3680

7

BASE:  BR-3       X: 495104.650

ANAMORFOSIS: 0.99960029  COORD ETRS89 31N Y: 4672302.658

MÉTODO: GPS VRTK      Z: 93.208

X: 495198.011

COORD ED50 31N  Y: 4672507.401

Z: 93.208

RESEÑA: Clavo de acero tipo “Geopunt” situado en el arcén dirección norte del tramo 
antiguo de la N-II. 

CROQUIS:  

 FOTOGRAFIA:  

BASE:  BR-4       X: 495499.176

ANAMORFOSIS: 0.99960025  COORD ETRS89 31N Y: 4673091.010

MÉTODO: GPS VRTK      Z: 71.047

X: 495592.531

COORD ED50 31N  Y: 4673295.755

Z: 71.047

RESEÑA: Clavo de acero tipo “Geopunt” situado en el arcén dirección sur de la N-II junto 
acceso a finca.. 

CROQUIS:  

FOTOGRAFIA:

















Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs). 
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Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340  (TM de Garrigàs). 
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ANNEX 3 TRAÇAT 

1 Geometria transversal 

L’eix GIV-6226 correspon al tram 0+000-0+280 del condicionament de la carretera. La 
geometria transversal està formada per dos carrils de 3,0 m amb vorals de 0,5 m i berma de 0,5 
m a ambdós costats. 

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, per a una velocitat de projecte de 50 km/h.  

2 Traçat en planta 

L’eix GIV-6226 que defineix la geometria en planta de l’actuació, està dissenyat amb els 
paràmetres definits a la “Norma 3.1 – IC Traçat, de la instrucció de carreteres” (2016), i els 
principals paràmetres són els següents: 

 Grup 3  C-50 

 Velocitat de projecte (VP) = 50 km/h 

 Radi mínim: 120 m 

 Peralt ≤ 7,00 % (limitat al 5,0 % en projecte). S’adjunta llistat de peralts. 

En el plànol núm. 4: Planta traçat, es representen els elements en planta que formen l’eix GIV-
6226. 

S’adjunta llistat amb les dades obtingudes del programa de traçat CLIP (versió 1.29.170.500-
0g-0a-h9): 

 dades d’entrada 

 punts singulars 

 punts de l’eix cada 10 m i punts singulars 

3 Traçat en alçat 

La rasant de l’eix GIV-6226 s’ha dissenyat amb acords verticals de valors: 

 KV còncau (m), ≥ 2.403,066 m 

 KV convex (m), ≥ 2.000 m 

 L, longitud de la corba d’acord (m), ≥ 50 m. A excepció dels acords d’encaix amb la 
carretera existent. 

Veure plànol núm. 5.1: Perfil longitudinal. Eix crta. 

S’adjunta llistat amb les dades obtingudes del programa de traçat CLIP: 

 dades d’entrada 

 llistat de vèrtexs 

 punts de l’eix cada 10 m 

Per la rasant de la cuneta triangular s’adjunta al final un llistat de cotes cada 10 m. 

Veure plànol núm. 5.2 i 5.3: Perfil longitudinal. Cuneta esq. i cuneta dta. 

 



Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340  (TM de Garrigàs). 

 

ANNEX 3. TRAÇAT  Pàg.  2  de 4 

 
Definició geomètrica de l’eix en planta 

 

 

EIX: GIV-6226. 
DADES D’ENTRADA 

Al.  Tipus Radi Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 

  
1 

  
  

  
Fix 

  
Infinit 

  
  

  
  

  
495.298,437 

  
495.334,916 

            4.672.643,944 4.672.635,060 

2   Mòbil 120,000   76,000     

          76,000     

3   Fix Infinit     495.466,327 495.549,486 

            4.672.574,711 4.672.496,227 

4   Mòbil 750,000         

                

5   Fix Infinit     495.555,285 495.605,196 

            4.672.490,624 4.672.442,740 

        

 

 

 

PUNTS  SINGULARS 

Estació Longitud Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràm. X Centre Y Centre 
         

0+048,393 48,393 495.371,423 4.672.626,169 115,2080 Infinit       

0+096,527 48,133 495.417,242 4.672.611,708 127,9758 120,000 76,000 495.366,190 4.672.503,109 

0+110,505 13,978 495.429,518 4.672.605,039 135,3915 120,000   495.366,190 4.672.503,109 

0+158,638 48,133 495.466,585 4.672.574,468 148,1593 Infinit 76,000     

0+266,078 107,439 495.544,721 4.672.500,724 148,1593 Infinito       

0+272,220 6,142 495.549,170 4.672.496,490 148,6807 750,000   495.029,944 4.671.955,284 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTS DE L’EIX CADA 10 M 
 Estació Coor. X Coor. Y Azimut Radi Paràm. 

       

  0+000 495.324,404 4.672.637,620 115,2080     

  0+010 495.334,120 4.672.635,254 115,2080     

  0+020 495.343,836 4.672.632,888 115,2080     

  0+030 495.353,552 4.672.630,521 115,2080     

  0+040 495.363,268 4.672.628,155 115,2080     

PS 0+048,393 495.371,423 4.672.626,169 115,2080 Infinit   

  0+050 495.372,984 4.672.625,789 115,2222     

  0+060 495.382,689 4.672.623,379 115,9504     

  0+070 495.392,344 4.672.620,775 117,7808     

  0+080 495.401,894 4.672.617,811 120,7134     

  0+090 495.411,267 4.672.614,330 124,7481     

PS 0+096,527 495.417,242 4.672.611,708 127,9758 120,000 76,000 

  0+100 495.420,364 4.672.610,185 129,8185     

  0+110 495.429,089 4.672.605,304 135,1237     

PS 0+110,505 495.429,518 4.672.605,039 135,3915 120,000   

  0+120 495.437,391 4.672.599,734 139,9320     

  0+130 495.445,303 4.672.593,621 143,6395     

  0+140 495.452,903 4.672.587,123 146,2449     

  0+150 495.460,290 4.672.580,383 147,7481     

PS 0+158,638 495.466,585 4.672.574,468 148,1593 Infinit 76,000 

  0+160 495.467,575 4.672.573,533 148,1593     

  0+170 495.474,848 4.672.566,669 148,1593     

  0+180 495.482,120 4.672.559,805 148,1593     

  0+190 495.489,393 4.672.552,942 148,1593     

  0+200 495.496,665 4.672.546,078 148,1593     

  0+210 495.503,938 4.672.539,214 148,1593     

  0+220 495.511,211 4.672.532,351 148,1593     

  0+230 495.518,483 4.672.525,487 148,1593     

  0+240 495.525,756 4.672.518,623 148,1593     

  0+250 495.533,028 4.672.511,760 148,1593     

  0+260 495.540,301 4.672.504,896 148,1593     

PS 0+266,078 495.544,721 4.672.500,724 148,1593 Infinit   

  0+270 495.547,566 4.672.498,025 148,4922     

PS 0+272,220 495.549,170 4.672.496,490 148,6807 750,000   

  0+280 495.554,785 4.672.491,104 148,6807     
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Definició geomètrica de l’eix en alçat 
 
 
 
 
 

RASANT GIV-6226 - PK 0+000 a 0+340 - Reforç 5cm 

DADES D’ENTRADA 

Ver. Estació Cota Pend.(%) Long. (m) Radi (kv) Fletxa 
       

1 0-011,440 80,878         

2 0+015,000 80,360 -1,9580 16,191 -2.000,000 -0,016 

3 0+100,000 78,008 -2,7675 50,000 2.403,066 0,130 

4 0+313,000 76,545 -0,6869 34,491 6.500,000 0,023 

5 0+349,995 76,487 -0,1562       

       
 
 
 
 
 
 
 

LLISTAT DE VÈRTEXS 

Ver. Estació/Cota TE/TS Cota TE/TS Pend.()E/S L/Fletxa Kv/Theta() 
       

1 0-011,440           

  80,878 0-011,440 80,878 -1,9580     

              

2 0+015,000 0+006,905 80,519 -1,9580 16,191 -2.000,000 

  80,360 0+023,095 80,136 -2,7675 -0,016 -0,8095 

              

3 0+100,000 0+075,000 78,700 -2,7675 50,000 2.403,066 

  78,008 0+125,000 77,836 -0,6869 0,130 2,0807 

              

4 0+313,000 0+295,754 76,663 -0,6869 34,491 6.500,000 

  76,545 0+330,246 76,518 -0,1562 0,023 0,5306 

              

5 0+349,995 0+349,995 76,487 -0,1562     

  76,487           

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PUNTS DE L’EIX CADA 10 M 

 Estació Cota Pend.(%) 
Cota 
Ver. 

Long.(m) Radi(kv) 
Fletx

a 
Theta() 

         
  0+000,000 80,654 -1,9580           

TE 0+006,905 80,519 -1,9580           

  0+010,000 80,456 -2,1128           

V 0+015,000 80,344 -2,3628 80,360 16,191 -2.000,000 -0,016 -0,8095 

  0+020,000 80,220 -2,6128           

TS 0+023,095 80,136 -2,7675           

  0+030,000 79,945 -2,7675           

  0+040,000 79,669 -2,7675           

SP 0+048,393 79,436 -2,7675           

  0+050,000 79,392 -2,7675           

  0+060,000 79,115 -2,7675           

  0+070,000 78,838 -2,7675           

TE 0+075,000 78,700 -2,7675           

  0+080,000 78,567 -2,5595           

  0+090,000 78,332 -2,1433           

SP 0+096,527 78,201 -1,8717           

V 0+100,000 78,138 -1,7272 78,008 50,000 2.403,066 0,130 2,0807 

  0+100,000 78,138 -1,7272           

  0+110,000 77,986 -1,3111           

SP 0+110,505 77,980 -1,2901           

  0+120,000 77,876 -0,8949           

TS 0+125,000 77,836 -0,6869           

  0+130,000 77,802 -0,6869           

  0+140,000 77,733 -0,6869           

  0+150,000 77,665 -0,6869           

SP 0+158,638 77,605 -0,6869           

  0+160,000 77,596 -0,6869           

  0+170,000 77,527 -0,6869           

  0+180,000 77,459 -0,6869           

  0+190,000 77,390 -0,6869           

  0+200,000 77,321 -0,6869           

  0+210,000 77,252 -0,6869           

  0+220,000 77,184 -0,6869           

  0+230,000 77,115 -0,6869           

  0+240,000 77,046 -0,6869           

  0+250,000 76,978 -0,6869           

  0+260,000 76,909 -0,6869           

SP 0+266,078 76,867 -0,6869           

  0+270,000 76,840 -0,6869           

SP 0+272,220 76,825 -0,6869           

  0+280,000 76,772 -0,6869           
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Definició geomètrica de l’eix en alçat de les cunetes triangulars en terres                                                 
 
 
 
 

 

GIV-6226 - PK 0+000 a 0+340 - Cuneta dreta 

Estació Cota Pendent (%) 
   

0+000,000 80,296   

0+060,000 78,521 -2,9583 

0+065,000 78,365 -3,1201 

0+070,000 78,209 -3,1200 

0+075,000 78,052 -3,1400 

0+080,000 77,901 -3,0200 

0+085,000 77,758 -2,8600 

0+090,000 77,631 -2,5401 

0+095,000 77,529 -2,0399 

0+100,000 77,438 -1,8199 

0+105,000 77,356 -1,6400 

0+110,000 77,286 -1,4000 

0+115,000 77,225 -1,2201 

0+120,000 77,181 -0,8800 

0+337,000 75,540 -0,7562 

   
 
 
 
 

GIV-6226 - PK 0+000 a 0+340 - Cuneta 
esquerra 

Estació Cota Pendent (%) 
   

0+000,000 80,363   

0+060,000 78,668 -2,8250 

0+100,000 77,543 -2,8125 

0+105,000 77,461 -1,6400 

0+110,000 77,391 -1,4000 

0+115,000 77,330 -1,2199 

0+120,000 77,250 -1,6000 

0+337,000 75,440 -0,8341 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llistat de peralts 

 
 
 

Estació Peralt esq. Peralt dta. 

0+000 -2,70 1,10 

0+010 -2,51 1,34 

0+020 -2,33 1,58 

0+030 -2,14 1,81 

0+037,787 -2,00 2,00 

0+040 -1,58 2,00 

0+050 0,30 2,00 

0+058,999 2,00 2,00 

0+060 2,10 2,10 

0+070 3,12 3,12 

0+080 4,13 4,13 

0+088,516 5,00 5,00 

0+090 5,00 5,00 

0+100 5,00 5,00 

0+110 5,00 5,00 

0+118,516 5,00 5,00 

0+120 4,85 4,85 

0+130 3,83 3,83 

0+140 2,82 2,82 

0+148,032 2,00 2,00 

0+150 1,63 2,00 

0+160 -0,26 2,00 

0+169,244 -2,00 2,00 

0+170 -2,00 2,00 

0+180 -2,00 2,00 

0+190 -2,00 2,00 

0+200 -2,00 2,00 

0+210 -2,00 2,00 

0+220 -2,00 2,00 

0+230 -2,00 2,00 

0+240 -2,00 2,00 

0+244,865 -2,00 2,00 

0+250 -2,00 2,00 

0+254,149 -2,00 2,00 

0+260 -2,00 2,00 

0+270 -2,00 2,00 

0+272,220 -2,00 2,00 

0+280 -2,00 2,00 
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 ANNEX 5 SERVEIS AFECTATS 
 

1 SERVEIS EXISTENTS 

El present annex té com a objecte la definició dels serveis existents presents a la zona d’actuació 
de les obres definides en aquest projecte i la identificació de les afeccions de l’obra als mateixos. 
Les obres del projecte de “Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, 
entre el PK 0+000 i 0+340 (T.M. de Garrigàs)” es troben situades a la comarca de l’Alt Empordà, 
entre la N-II i el municipi de Garrigàs. 

2 TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

Els treballs per determinar quines instal·lacions i serveis es veuran afectats per les obres de 
condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Garrigàs, (T.M. de Garrigàs), han 
consistit en consultes efectuades a les companyies de serveis i organismes per conèixer quins 
serveis hi ha a la zona del projecte. L’objectiu final és estudiar quines instal·lacions i serveis, siguin 
públics o privats, puguin ésser afectats per les obres del projecte i definir i valorar la seva modificació 
o restitució. 

Amb aquesta finalitat, s’han efectuat les consultes a les companyies a través de la plataforma 
eWise-Acefat. 

3 RELACIÓ D’ENTITATS I GESTIONS DESENVOLUPADES AMB LES COMPANYIES 

A continuació s’adjunta el resum de companyies, entitats i organismes consultats que han 
proporcionat informació dels seus serveis existents en l’àmbit del projecte: 

- ENDESA 
- NEDGIA 
- TELEFÓNICA, S.A. 

A continuació s’inclouen les dades i plànols proporcionats per les companyies esmentades. 

4 SERVEIS AFECTATS 

Amb la informació proporcionada per les companyies esmentades a través de la plataforma eWise-
Acefat, s’extreu que l’únic servei existent en l’àmbit del projecte seria una línia aèria d’alta tensió 
d’Endesa que creua la carretera entre el PK 0+080 i 0+100 aproximadament. No obstant, 
aparentment, aquests servei no esdevindria un servei afectat per trobar-se a gran alçada respecte 
les obres definides en aquest projecte. 
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Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 562609 a la petició 14742197 per l'afectació
de tipus BT

Senyors:

En relació al seu escrit amb data 06/04/2021, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,
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Location: Barcelona



Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 562609 a la petició 14742198 per l'afectació
de tipus BT

Senyors:

En relació al seu escrit amb data 06/04/2021, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,
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Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 562609 a la petició 14742198 per l'afectació
de tipus AT-MT

Senyors:

En relació al seu escrit amb data 06/04/2021, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,
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Ref: 562609

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 06/04/2021, Ref: 562609, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 562609 - 14742197 - AT-MT, ,
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 

 

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 

 

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 

 

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar en el seu coneixement que les dades incloses en els nostres registres tenen caràcter
orientatiu, reflectint la situació aproximada de les instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant NEDGIA) i corresponen al contingut dels nostres arxius fins al dia de
la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la
ubicació de les instal·lacions grafiades.

En relació amb la sol·licitud número 562609, ja que la informació sol·licitada és aproximada, els
comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informació de xarxa existent actualment de
NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant això, per al seu coneixement i informació els adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en
compte en els treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas.

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot
haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa,
com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de
NEDGIA.

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
informació.

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a
les nostres instal·lacions.

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs
en els plànols annexats.

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelació,
dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final
d'aquests condicionants.És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud
de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és
uinicio@nedgia.es

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.
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o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què
si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos necessaris
degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a
fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord a
les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització
especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la
velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà
al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la
canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació
de l’entubat.

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
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• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència
de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat
per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta actuació,
assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30
mm per segon.

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió
dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, sempre
que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per
compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes
de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i s’ha de
comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula
resum:
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En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la
mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la
zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per l’adopció de les
accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell
mecànic de mà per al trencament del paviment.

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els informem dels
riscos de les instal·lacions:

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant
que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir,
AMB gas a pressió.

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de
gas.

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot tipus de
treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els
condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en
funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures
preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin
necessàries.
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o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin
per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores
durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l’inici de las obres,
es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el nº de sol·licitud de
informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la següent direcció:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@nedgia.es

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia
d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de
gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva documentació (plànols,
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través
de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....................................

Adreça:.........................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Raó Social de l’ empresa
executora de les obres : ……………………………………………………………………..

- Domicili de l’ empresa
executora de les obres : .............................................................................................

- Lloc de les obres : …………………………………………………………………………

- Denominació de l’ obra: …………………………………………………………………..

- Objecte de l’ obra:…………………………………………………………………………….

- Data d’ inici d’ execució d’ obres: ……………………………………………………

- Duració prevista de les obres: …………………………………………………………….

- Nom del Cap d’ Obra: ………………………………………………………………….

- Telèfon de contacte amb el Cap d’ Obra: ……………………………………………….

- Observacions:……………………………………………………………………………….

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes
GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els
treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de
NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades
amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Exemple de visualització:
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar en el seu coneixement que les dades incloses en els nostres registres tenen caràcter
orientatiu, reflectint la situació aproximada de les instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant NEDGIA) i corresponen al contingut dels nostres arxius fins al dia de
la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la
ubicació de les instal·lacions grafiades.

En relació amb la sol·licitud número 562609, ja que la informació sol·licitada és aproximada, els
comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informació de xarxa existent actualment de
NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant això, per al seu coneixement i informació els adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en
compte en els treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas.

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot
haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa,
com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de
NEDGIA.

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
informació.

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a
les nostres instal·lacions.

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs
en els plànols annexats.

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelació,
dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final
d'aquests condicionants.És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud
de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és
uinicio@nedgia.es

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.
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o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què
si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos necessaris
degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a
fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord a
les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització
especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la
velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà
al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la
canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació
de l’entubat.

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
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• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència
de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat
per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta actuació,
assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30
mm per segon.

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió
dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, sempre
que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per
compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes
de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i s’ha de
comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula
resum:
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En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la
mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la
zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per l’adopció de les
accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell
mecànic de mà per al trencament del paviment.

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els informem dels
riscos de les instal·lacions:

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant
que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir,
AMB gas a pressió.

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de
gas.

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot tipus de
treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els
condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en
funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures
preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin
necessàries.
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o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin
per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores
durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l’inici de las obres,
es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el nº de sol·licitud de
informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la següent direcció:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@nedgia.es

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia
d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de
gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva documentació (plànols,
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través
de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....................................

Adreça:.........................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Raó Social de l’ empresa
executora de les obres : ……………………………………………………………………..

- Domicili de l’ empresa
executora de les obres : .............................................................................................

- Lloc de les obres : …………………………………………………………………………

- Denominació de l’ obra: …………………………………………………………………..

- Objecte de l’ obra:…………………………………………………………………………….

- Data d’ inici d’ execució d’ obres: ……………………………………………………

- Duració prevista de les obres: …………………………………………………………….

- Nom del Cap d’ Obra: ………………………………………………………………….

- Telèfon de contacte amb el Cap d’ Obra: ……………………………………………….

- Observacions:……………………………………………………………………………….

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes
GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els
treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de
NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades
amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Exemple de visualització:
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar en el seu coneixement que les dades incloses en els nostres registres tenen caràcter
orientatiu, reflectint la situació aproximada de les instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant NEDGIA) i corresponen al contingut dels nostres arxius fins al dia de
la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la
ubicació de les instal·lacions grafiades.

En relació amb la sol·licitud número 562609, ja que la informació sol·licitada és aproximada, els
comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informació de xarxa existent actualment de
NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant això, per al seu coneixement i informació els adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en
compte en els treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas.

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot
haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa,
com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de
NEDGIA.

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
informació.

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a
les nostres instal·lacions.

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs
en els plànols annexats.

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelació,
dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final
d'aquests condicionants.És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud
de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és
uinicio@nedgia.es

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.
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o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què
si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos necessaris
degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a
fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord a
les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització
especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la
velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà
al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la
canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació
de l’entubat.

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
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• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència
de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat
per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta actuació,
assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30
mm per segon.

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió
dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, sempre
que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per
compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes
de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i s’ha de
comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula
resum:
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En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la
mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la
zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per l’adopció de les
accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell
mecànic de mà per al trencament del paviment.

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els informem dels
riscos de les instal·lacions:

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant
que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir,
AMB gas a pressió.

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de
gas.

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot tipus de
treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els
condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en
funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures
preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin
necessàries.
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o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin
per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores
durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l’inici de las obres,
es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el nº de sol·licitud de
informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la següent direcció:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@nedgia.es

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia
d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de
gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva documentació (plànols,
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través
de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....................................

Adreça:.........................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Raó Social de l’ empresa
executora de les obres : ……………………………………………………………………..

- Domicili de l’ empresa
executora de les obres : .............................................................................................

- Lloc de les obres : …………………………………………………………………………

- Denominació de l’ obra: …………………………………………………………………..

- Objecte de l’ obra:…………………………………………………………………………….

- Data d’ inici d’ execució d’ obres: ……………………………………………………

- Duració prevista de les obres: …………………………………………………………….

- Nom del Cap d’ Obra: ………………………………………………………………….

- Telèfon de contacte amb el Cap d’ Obra: ……………………………………………….

- Observacions:……………………………………………………………………………….

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes
GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els
treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de
NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades
amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Exemple de visualització:
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar en el seu coneixement que les dades incloses en els nostres registres tenen caràcter
orientatiu, reflectint la situació aproximada de les instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant NEDGIA) i corresponen al contingut dels nostres arxius fins al dia de
la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la
ubicació de les instal·lacions grafiades.

En relació amb la sol·licitud número 562609, ja que la informació sol·licitada és aproximada, els
comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informació de xarxa existent actualment de
NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant això, per al seu coneixement i informació els adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en
compte en els treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas.

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot
haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa,
com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de
NEDGIA.

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
informació.

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a
les nostres instal·lacions.

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs
en els plànols annexats.

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelació,
dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final
d'aquests condicionants.És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud
de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és
uinicio@nedgia.es

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.
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o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què
si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos necessaris
degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a
fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord a
les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització
especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la
velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà
al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la
canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació
de l’entubat.

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
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• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència
de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat
per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta actuació,
assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30
mm per segon.

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió
dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, sempre
que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per
compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes
de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i s’ha de
comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula
resum:
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En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la
mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la
zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per l’adopció de les
accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell
mecànic de mà per al trencament del paviment.

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els informem dels
riscos de les instal·lacions:

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant
que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir,
AMB gas a pressió.

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de
gas.

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot tipus de
treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els
condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en
funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures
preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin
necessàries.
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o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin
per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores
durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l’inici de las obres,
es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el nº de sol·licitud de
informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la següent direcció:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@nedgia.es

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia
d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de
gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva documentació (plànols,
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través
de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....................................

Adreça:.........................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Raó Social de l’ empresa
executora de les obres : ……………………………………………………………………..

- Domicili de l’ empresa
executora de les obres : .............................................................................................

- Lloc de les obres : …………………………………………………………………………

- Denominació de l’ obra: …………………………………………………………………..

- Objecte de l’ obra:…………………………………………………………………………….

- Data d’ inici d’ execució d’ obres: ……………………………………………………

- Duració prevista de les obres: …………………………………………………………….

- Nom del Cap d’ Obra: ………………………………………………………………….

- Telèfon de contacte amb el Cap d’ Obra: ……………………………………………….

- Observacions:……………………………………………………………………………….

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes
GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els
treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de
NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades
amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Exemple de visualització:
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

• La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

• El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

• Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

• El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

� La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

� Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 

 

 

• El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

� La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
 

 



Referència/S:

Referència/N: 562609-14742201

Data: 07/04/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(495416.107/4672616.733)
Projecte: 562609
Coordenades: 495366.11,4672626.73

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 562609 Punt: 5283488562609 -5283488

Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de la N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+290  (TM de Garrigàs).

Data de lliurament:

7 de abril del 2021

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 495366.11 Y: 4672626.73

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.04.07 12:05:14 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Referència/S:

Referència/N: 562609-14742202

Data: 07/04/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(495473.408/4672571.743)
Projecte: 562609
Coordenades: 495523.408,4672521.743

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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ANNEX 6 TERRENYS AFECTATS 

1. EXPROPIACIONS 

1.1 Parcel·laris 

Les expropiacions s’han fet utilitzant els plànols cadastrals. També s’ha tingut en compte les 
expropiacions fetes amb motiu de les obres del projecte “Condicionament d'un tram de la carretera 
GI-V-6226 des del nou enllaç amb l'N-II fins el rec del Regatim (Clau 2/2013)” de 2011. 

1.2 Relació de propietaris afectats 

Superposant els plànols amb els nous trams de la carretera i els plànols cadastrals s’ha confeccionat 
la relació de propietaris afectats. Conforme amb la Llei de Carreteres de Catalunya (Llei 7/1993, 
article 24) s’han afegit les zones de domini públic amb una franja de terreny de 3 m d’amplada a 
cada costat de la carretera.  

La superfície total que es precisa definitivament: 

 Superfície afectació obra.......................................................... 1.074,70 m2 

 Superfície afectació domini públic............................................ 1.680,41 m2 

 Total superfície afectada....................................................... 2.755,11 m2 

 

A continuació es presenta la taula amb la relació dels propietaris afectats i el plànol de terrenys 
afectats.  

  

 



Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs). 

 

ANNEX  6 TERRENYS AFECTATS   Pàg. 2 de  2 

 
 
 
TERME MUNICIPAL:

PROJECTE: 

RELACIÓ DE TERRENYS AFECTATS

Núm. 

finca
Polígon Parcel·la Subparcel·la Classe

Cultiu/Aprofit

ament
Cognoms Nom / Raó social Dret Domicili fiscal Núm. Es Pi Pl CP Municipi Província Obra Domini públic

1 1 27 0 rústica secà 34,73 308,97

2 1 28 0 rústica secà 0,12 22,78

3 1 29 0 rústica secà 176,51 375,48

4 1 30 b rústica secà 1,26 211,05

5 6 9 a rústica secà 236,53 221,71

6 6 8 b rústica secà 180,95 149,58

7 6 7 a rústica oliveres secà 203,88 5,77

7 6 7 b rústica secà 84,60 157,45

8 6 6 a rústica secà 112,84 110,38

9 6 5 a rústica secà 43,28 117,24

Suma 1.074,70 1.680,41

TOTAL

Per tipus de cultiu/aprofitament:

secà 2.545,46

oliveres secà 209,65

TOTAL 2.755,11

2.755,11

GARRIGÀS

Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l'N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs).

LOCALITZACIÓ PROPIETARI
TERRENYS AFECTATS

Superficie [m2]
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 MEMÒRIA 
 

  
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de la N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 
0+340 (TM de Garrigàs). 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la 
seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor         : Diputació de Girona 
NIF            : P-1700000-A 
Adreça                 : Pujada Sant Martí, 5 
Població              : 17004 - Girona 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.B.S.S.   : Adrià Morales Fresquet 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 35040 
Despatx professional : Diputació de Girona, Servei de Xarxa Viària. 
Població              : Girona 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Tipologia de l'obra 
 

Aquesta obra consisteix en l’adequació d’un tram de la carretera GIV-226, de la N-II a Garrigàs. El 
tram afectat va del PK 0+000 al PK 0+340, de longitud 340 m. Del PK 0+000 al PK 0+280, es 
millora el traçat en planta i alçat i també s’amplia la secció de la carretera a 6/7 (dos carrils de 3 m, 
dos vorals de 0,5 m i dues bermes de 0,5 m). Del PK 0+000 al PK 0+337, es construeixen dues 
cunetes en terres tipus CU-1 que portaran l’aigua recollida a la ODT existent al PK 0+337. 
 

 
4.2. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 
 

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...) 
EMERGÈNCIES 112  
CAP Vilafant (Av. Maria Torres, 89, 17740 Vilafant, Girona, 972514349) 
HOSPITAL DE FIGUERES (Ronda Rector Arolas, s/n, 17600 Figueres, Tel. 972 501 400) 

  
4.3. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 86.297,59 €. 

  
4.4. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 
  

4.5. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
  

4.6. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant muntador 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 

  
4.7. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BARRERES 
CLAUS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
Familia 4PZ 
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FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PUNTALS 
SENYALS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

  
4.8. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 24 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Bombí per a proves de canonades 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 

  
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit: 

  
5.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
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cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
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 es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, 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’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
7.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 

 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
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 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
8. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
8.1. Serveis afectats 
 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte 
d’execució 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 

  
8.2. Característiques de l'entorn 
 

Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural, 
zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a 

escola o a hospital,etc.) 
  

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
10. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
10.1. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
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l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
10.2. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
10.3. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
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 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
10.4. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
10.5. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
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UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 

la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 
pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de 
radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la 
pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, 
equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i 
IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
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a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 

del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin 
a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà 
el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es 
tracti. 

  
10.6. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
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Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
11. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 

en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
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10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
12. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

HX11X003 u 
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m 
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u 

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u 
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  
13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 
provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 
apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 
control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants 
i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
15. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
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Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 

la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

  
  

16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

  
17. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
17.1. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 



Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs). 

 

ANNEX 7 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT   Pàgina:  14 
 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
18.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

 
18.2.  Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 

1) Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2) Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 

nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3) Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 
de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 
de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4) En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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19. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 
 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
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EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 

CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

BUFADES DE VENT FORTES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS  
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FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL 

TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
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24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
21 

 
  

G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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ANNEX 8 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/05/21 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 29,55000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,90000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 35,59000 €

A013U001 h Ajudant 24,32000 €

A0140000 h Manobre 23,29000 €

A0150000 h Manobre especialista 24,08000 €

A0160000 h Peó 25,31000 €

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/05/21 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,20000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,36000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,56000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,39000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 110,91000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 60,70000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 75,55000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 163,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 54,20000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 50,59000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 62,95000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 77,95000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 131,19000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 13,00000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 62,25000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 66,84000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 67,25000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 74,69000 €

C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 132,15000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 42,19000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 44,09000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 55,21000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 83,30000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 90,74000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 43,44000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 49,91000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 43,51000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 56,52000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 8,35000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,86000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 32,31000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 60,54000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 43,76000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 70,94000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 75,28000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 38,86000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 4,21000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,97000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 68,17000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 48,91000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 19,09000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,72000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,78000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,13000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 444,93000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,32000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,33000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,53000 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 99,66000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,23000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,39000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,36000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,50000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B4PZZ050 u Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN500, segons plànols 99,63000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 3,09000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,98000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

24,05000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

25,55000 €

BBM1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 90 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

51,50000 €

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

249,49000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 12,50000 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 4,64000 €

BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm 16,39000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 8,59000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 10,84000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 1,08000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,21000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 4,95000 €

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
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PARTIDES D'OBRA

G219U030P-1 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 6,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0625 /R x 24,08000 = 1,50500

A0112000 h Cap de colla 0,0125 /R x 29,55000 = 0,36938

Subtotal: 1,87438 1,87438

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0125 /R x 44,09000 = 0,55113

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0063 /R x 75,55000 = 0,47597

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0625 /R x 56,20000 = 3,51250

Subtotal: 4,53960 4,53960

COST DIRECTE 6,41398
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,73468

G219U040P-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 5,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0095 /R x 29,55000 = 0,28073

A0150000 h Manobre especialista 0,0476 /R x 24,08000 = 1,14621

Subtotal: 1,42694 1,42694

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0095 /R x 44,09000 = 0,41886

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0048 /R x 75,55000 = 0,36264

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0476 /R x 56,20000 = 2,67512

Subtotal: 3,45662 3,45662

COST DIRECTE 4,88356
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12774
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PARTIDES D'OBRA

G219U105P-3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0833 /R x 27,90000 = 2,32407

A0112000 h Cap de colla 0,0167 /R x 29,55000 = 0,49349

Subtotal: 2,81756 2,81756

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,0833 /R x 16,39000 = 1,36529

Subtotal: 1,36529 1,36529

COST DIRECTE 4,18285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39199

G219U202P-4 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a
reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 1,000 0,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0013 /R x 24,08000 = 0,03130

A0112000 h Cap de colla 0,0002 /R x 29,55000 = 0,00591

A0121000 h Oficial 1a 0,0007 /R x 27,90000 = 0,01953

Subtotal: 0,05674 0,05674

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0007 /R x 43,76000 = 0,03063

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,002 /R x 83,30000 = 0,16660

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0007 /R x 60,70000 = 0,04249

C110U085 h Fresadora de paviment 0,0007 /R x 110,91000 = 0,07764

Subtotal: 0,31736 0,31736

COST DIRECTE 0,37410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39281

G21B3002P-5 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 1,000 41,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 27,90000 = 6,97500

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 29,55000 = 1,47750

Subtotal: 20,49250 20,49250

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 4,21000 = 1,05250

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 43,51000 = 10,87750

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0625 /R x 42,19000 = 2,63688

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,250 /R x 18,56000 = 4,64000

Subtotal: 19,20688 19,20688

COST DIRECTE 39,69938
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,98497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,68435

G21DU100P-6 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador TTR10

Rend.: 1,000 14,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0167 /R x 29,55000 = 0,49349

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 23,29000 = 2,09610

Subtotal: 2,58959 2,58959

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0417 /R x 50,59000 = 2,10960

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0953 /R x 56,20000 = 5,35586

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0833 /R x 44,09000 = 3,67270

Subtotal: 11,13816 11,13816

COST DIRECTE 13,72775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,41414

G21ZU040P-7 m Demolició de claveguera de formigó, maó o pedra
amb secció interior < 2 m2, inclosa solera i
recobriment de formigó fins a 0,50 m de gruix, amb
part proporcional d'aletes i arquetes incloses, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 8,000 45,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,55000 = 0,73875
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,29000 = 2,91125

Subtotal: 3,65000 3,65000

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

2,000 /R x 72,36000 = 18,09000

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 62,95000 = 7,86875

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 55,21000 = 13,80250

Subtotal: 39,76125 39,76125

COST DIRECTE 43,41125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,17056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,58181

G221U010P-8 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0103 /R x 24,08000 = 0,24802

A0112000 h Cap de colla 0,0021 /R x 29,55000 = 0,06206

Subtotal: 0,31008 0,31008

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0205 /R x 55,21000 = 1,13181

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0103 /R x 60,70000 = 0,62521

Subtotal: 1,75702 1,75702

COST DIRECTE 2,06710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17046

G221U112P-9 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 24,08000 = 0,14207

A0112000 h Cap de colla 0,0015 /R x 29,55000 = 0,04433

Subtotal: 0,18640 0,18640

Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 0,0176 /R x 90,74000 = 1,59702
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PARTIDES D'OBRA

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,0012 /R x 131,19000 = 0,15743

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,0059 /R x 163,68000 = 0,96571

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0029 /R x 72,36000 = 0,20984

Subtotal: 2,93000 2,93000

COST DIRECTE 3,11640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27222

G222U103P-10 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 9,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0294 /R x 24,08000 = 0,70795

A0112000 h Cap de colla 0,0147 /R x 29,55000 = 0,43439

Subtotal: 1,14234 1,14234

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0103 /R x 72,36000 = 0,74531

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0294 /R x 62,95000 = 1,85073

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0882 /R x 55,21000 = 4,86952

Subtotal: 7,46556 7,46556

COST DIRECTE 8,60790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03830

G226Z030P-11 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric. Material de terraplè amb classificació
mínima de sòl tolerable tipus 0.

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 24,08000 = 0,14207

A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R x 29,55000 = 0,03546

Subtotal: 0,17753 0,17753

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0059 /R x 74,69000 = 0,44067
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PARTIDES D'OBRA

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0029 /R x 66,84000 = 0,19384

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0059 /R x 77,95000 = 0,45991

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0029 /R x 43,44000 = 0,12598

Subtotal: 1,22040 1,22040

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,72000 = 0,08600

Subtotal: 0,08600 0,08600

COST DIRECTE 1,48393
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55813

G227U110P-12 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 8,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0017 /R x 29,55000 = 0,05024

A0140000 h Manobre 0,0067 /R x 23,29000 = 0,15604

Subtotal: 0,20628 0,20628

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0067 /R x 77,95000 = 0,52227

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0033 /R x 43,44000 = 0,14335

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0067 /R x 74,69000 = 0,50042

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0033 /R x 66,84000 = 0,22057

Subtotal: 1,38661 1,38661

Materials

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 5,13000 = 6,15600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,72000 = 0,08600

Subtotal: 6,24200 6,24200

COST DIRECTE 7,83489
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22663

G22DU110P-13 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0043 /R x 24,08000 = 0,10354

A0112000 h Cap de colla 0,0007 /R x 29,55000 = 0,02069

A0121000 h Oficial 1a 0,0043 /R x 27,90000 = 0,11997

Subtotal: 0,24420 0,24420

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0003 /R x 62,95000 = 0,01889

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0003 /R x 77,95000 = 0,02339

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0014 /R x 44,09000 = 0,06173

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,0043 /R x 2,97000 = 0,01277

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0003 /R x 75,55000 = 0,02267

Subtotal: 0,13945 0,13945

COST DIRECTE 0,38365
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40283

G4L5Z050P-14 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de
formigó en massa per a tub de formigó de DN 50 cm,
mides 58x90x95h cm, ref. EMC50 o equivalent , amb
totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i
transport a l'abocador de les terres sobrants.

Rend.: 1,000 185,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 29,55000 = 2,95500

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 27,90000 = 20,92500

A0150000 h Manobre especialista 0,750 /R x 24,08000 = 18,06000

Subtotal: 41,94000 41,94000

Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,300 /R x 56,52000 = 16,95600

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 54,20000 = 10,84000

Subtotal: 27,79600 27,79600

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 68,53000 = 6,85300

B4PZZ050 u Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de
formigó de DN500, segons plànols

1,000      x 99,63000 = 99,63000

Subtotal: 106,48300 106,48300
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 176,21900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,81095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,02995

G921U020P-15 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 25,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0071 /R x 24,08000 = 0,17097

A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 29,55000 = 0,10638

Subtotal: 0,27735 0,27735

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0036 /R x 49,91000 = 0,17968

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0071 /R x 67,25000 = 0,47748

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0071 /R x 66,84000 = 0,47456

Subtotal: 1,13172 1,13172

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 18,78000 = 22,53600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,72000 = 0,08600

Subtotal: 22,62200 22,62200

COST DIRECTE 24,03107
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,23262

G922Z011P-16 m3 Rebliment de berma de 0,50 m d'amplada i gruix
màxim variable amb sòl seleccionat amb tamany
màxim 16 mm i index de plasticitat (IP) entre 6 i 10, i
límit líquid (LL) inferior a 30, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 73,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,355 /R x 29,55000 = 10,49025

A0150000 h Manobre especialista 0,7111 /R x 24,08000 = 17,12329

Subtotal: 27,61354 27,61354

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,5333 /R x 50,59000 = 26,97965

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0666 /R x 49,91000 = 3,32401

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,440 /R x 13,00000 = 5,72000

Subtotal: 36,02366 36,02366

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,660      x 1,72000 = 1,13520
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PARTIDES D'OBRA

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,000      x 5,13000 = 5,13000

Subtotal: 6,26520 6,26520

COST DIRECTE 69,90240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,39752

G9H1U020P-17 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 1,000 36,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0571 /R x 24,08000 = 1,37497

A0112000 h Cap de colla 0,0143 /R x 29,55000 = 0,42257

A0121000 h Oficial 1a 0,0286 /R x 27,90000 = 0,79794

Subtotal: 2,59548 2,59548

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0143 /R x 75,28000 = 1,07650

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0571 /R x 83,30000 = 4,75643

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0143 /R x 70,94000 = 1,01444

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0143 /R x 60,54000 = 0,86572

Subtotal: 7,71309 7,71309

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 24,05000 = 24,05000

Subtotal: 24,05000 24,05000

COST DIRECTE 34,35857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,71793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,07650

G9H1U612P-18 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 1,000 38,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0615 /R x 24,08000 = 1,48092

A0121000 h Oficial 1a 0,0308 /R x 27,90000 = 0,85932

A0112000 h Cap de colla 0,0154 /R x 29,55000 = 0,45507

Subtotal: 2,79531 2,79531

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0154 /R x 75,28000 = 1,15931
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PARTIDES D'OBRA

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0154 /R x 70,94000 = 1,09248

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0154 /R x 60,54000 = 0,93232

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0615 /R x 83,30000 = 5,12295

Subtotal: 8,30706 8,30706

Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 25,55000 = 25,55000

Subtotal: 25,55000 25,55000

COST DIRECTE 36,65237
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,83262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,48499

G9HA0Z10P-19 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses, inclou la part proporcional de
manipulació i transport a l'obra.

Rend.: 1,000 467,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 444,93000 = 444,93000

Subtotal: 444,93000 444,93000

COST DIRECTE 444,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,24650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 467,17650

G9J1U010P-20 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0017 /R x 24,08000 = 0,04094

A0121000 h Oficial 1a 0,0017 /R x 27,90000 = 0,04743

Subtotal: 0,08837 0,08837

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0017 /R x 32,31000 = 0,05493

Subtotal: 0,05493 0,05493

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,32000 = 0,38400

Subtotal: 0,38400 0,38400
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,52730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55367

G9J1U320P-21 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0014 /R x 24,08000 = 0,03371

A0121000 h Oficial 1a 0,0014 /R x 27,90000 = 0,03906

Subtotal: 0,07277 0,07277

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0014 /R x 43,76000 = 0,06126

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0014 /R x 32,31000 = 0,04523

Subtotal: 0,10649 0,10649

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,600      x 0,33000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

COST DIRECTE 0,37726
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39612

GBA1U210P-22 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 29,55000 = 0,05910

A0121000 h Oficial 1a 0,0061 /R x 27,90000 = 0,17019

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 24,08000 = 0,09632

Subtotal: 0,32561 0,32561

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,002 /R x 38,86000 = 0,07772

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,002 /R x 8,35000 = 0,01670

Subtotal: 0,09442 0,09442

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,140      x 3,09000 = 0,43260

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,98000 = 0,05880

Subtotal: 0,49140 0,49140
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,91143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95700

GBB1U101P-23 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat,
per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 70,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 24,32000 = 6,08000

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 27,90000 = 6,97500

Subtotal: 13,05500 13,05500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0625 /R x 43,51000 = 2,71938

Subtotal: 2,71938 2,71938

Materials

BBM1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 90 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

1,000      x 51,50000 = 51,50000

Subtotal: 51,50000 51,50000

COST DIRECTE 67,27438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,36372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,63810

GBB1U176P-24 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 350,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,3333 /R x 24,32000 = 32,42586

A0121000 h Oficial 1a 1,3333 /R x 27,90000 = 37,19907

Subtotal: 69,62493 69,62493

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,3333 /R x 43,51000 = 14,50188

Subtotal: 14,50188 14,50188

Materials

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant
HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 249,49000 = 249,49000

Subtotal: 249,49000 249,49000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 333,61681
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,68084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,29765

GBB1U910P-25 u Recol·locació de senyal de codi o placa per a senyals
de trànsit de qualsevol tipus, inclòs fonamentació.

Rend.: 3,800 43,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,90000 = 7,34211

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,32000 = 6,40000

Subtotal: 13,74211 13,74211

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 43,51000 = 2,86250

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,400 /R x 62,95000 = 6,62632

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,86000 = 0,24474

Subtotal: 9,73356 9,73356

Materials

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 2,000      x 4,64000 = 9,28000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,125      x 68,53000 = 8,56625

Subtotal: 17,84625 17,84625

COST DIRECTE 41,32192
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,38802

GBBZU001P-26 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 1,000 76,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 24,08000 = 8,02586

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 27,90000 = 9,29907

Subtotal: 17,32493 17,32493

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 43,51000 = 2,90212

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0833 /R x 50,59000 = 4,21415

Subtotal: 7,11627 7,11627

Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 12,50000 = 40,00000
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,125      x 68,53000 = 8,56625

Subtotal: 48,56625 48,56625

COST DIRECTE 73,00745
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,65037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,65782

GD53U020P-27 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb
tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 24,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0909 /R x 23,29000 = 2,11706

A0112000 h Cap de colla 0,0182 /R x 29,55000 = 0,53781

A0150000 h Manobre especialista 0,0909 /R x 24,08000 = 2,18887

Subtotal: 4,84374 4,84374

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0455 /R x 54,20000 = 2,46610

C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 0,0909 /R x 132,15000 = 12,01244

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0909 /R x 42,19000 = 3,83507

Subtotal: 18,31361 18,31361

COST DIRECTE 23,15735
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,31522

GD56Z615P-28 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,5 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0095 /R x 29,55000 = 0,28073

A0150000 h Manobre especialista 0,0477 /R x 24,08000 = 1,14862

Subtotal: 1,42935 1,42935

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0095 /R x 56,20000 = 0,53390

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0381 /R x 50,59000 = 1,92748

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,012 /R x 62,25000 = 0,74700

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0238 /R x 44,09000 = 1,04934
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Subtotal: 4,25772 4,25772

COST DIRECTE 5,68707
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97142

GD57Z515P-29 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i
0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 1,000 23,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0417 /R x 24,08000 = 1,00414

A013U001 h Ajudant 0,0833 /R x 24,32000 = 2,02586

A0112000 h Cap de colla 0,0125 /R x 29,55000 = 0,36938

A0121000 h Oficial 1a 0,0833 /R x 27,90000 = 2,32407

Subtotal: 5,72345 5,72345

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0083 /R x 56,20000 = 0,46646

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0208 /R x 44,09000 = 0,91707

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,0104 /R x 62,25000 = 0,64740

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0333 /R x 50,59000 = 1,68465

Subtotal: 3,71558 3,71558

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,36000 = 0,27000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,240      x 1,50000 = 0,36000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,39000 = 0,10425

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,025      x 1,23000 = 0,03075

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,182      x 68,53000 = 12,47246

B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 2,51000 = 0,06275

Subtotal: 13,30021 13,30021

COST DIRECTE 22,73924
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,87620
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GD75U030P-30 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50
cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

Rend.: 1,000 72,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,2193 /R x 24,08000 = 5,28074

A0121000 h Oficial 1a 0,1096 /R x 27,90000 = 3,05784

A0112000 h Cap de colla 0,0274 /R x 29,55000 = 0,80967

Subtotal: 9,14825 9,14825

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0356 /R x 19,09000 = 0,67960

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0711 /R x 1,86000 = 0,13225

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0741 /R x 43,51000 = 3,22409

Subtotal: 4,03594 4,03594

Materials

BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50
cm

1,050      x 16,39000 = 17,20950

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,553      x 68,53000 = 37,89709

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

0,004      x 99,66000 = 0,39864

Subtotal: 55,50523 55,50523

COST DIRECTE 68,68942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,43447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,12389

GR3PU010P-31 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0031 /R x 29,55000 = 0,09161

A0160000 h Peó 0,0123 /R x 25,31000 = 0,31131

Subtotal: 0,40292 0,40292

Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 0,0123 /R x 68,17000 = 0,83849

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0123 /R x 50,59000 = 0,62226

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0246 /R x 55,21000 = 1,35817

Subtotal: 2,81892 2,81892

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/05/21 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,22184
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38293

GR720001P-32 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 1,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0018 /R x 29,55000 = 0,05319

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0091 /R x 35,59000 = 0,32387

Subtotal: 0,37706 0,37706

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 0,0045 /R x 48,91000 = 0,22010

Subtotal: 0,22010 0,22010

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,72000 = 0,03096

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 8,59000 = 0,17180

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 10,84000 = 0,34688

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 1,08000 = 0,02160

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 1,21000 = 0,19360

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 4,95000 = 0,14850

Subtotal: 0,91334 0,91334

COST DIRECTE 1,51050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58603

PPAX0000P-33 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
construcció i demolició

Rend.: 1,000 9.642,79 €

COST DIRECTE 9.183,60952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 459,18048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.642,7900

________________________________________________________________________________________________________________



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/05/21 Pàg.: 21

PARTIDES ALÇADES

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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                                 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

                                 OBRA: Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l'N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs).

Núm. 
ASSAIGS

PREU 
UNITARI

IMPORT

UNITAT M3 M3 M3 T (2) T (2)

DESCRIPCIÓ Terraplè sòl obra
Esplanada E2, 
sòl selecc. 2, 

prestec

Base tot-u 
artifi. ZA 0/20, 

100%PM

AC16 surf 
B50/70, filler, 

s/betum

AC22 bin 
B50/70, filler, 

s/betum
sòl tolerable (0) sòl seleccio. (2)

AMIDAMENT 48,15 498,80 481,40 241,25 273,63
ASSAIGS 1 dies 2 dies

Control de materials
Anàlisi granulometrica per tamisatge UNE 103-101 1 1 2 28,40 56,80
Límits d'Atterberg (LL UNE 103-103 i LP UNE 103-104) 1 1 1 3 30,40 91,20
Contingut de matèria orgànica UNE 103-204 1 1 2 46,10 92,20
Assaig de PM segons UNE 103-501. 1 1 1 3 60,90 188,56
Assaig de PN segons UNE 103-500. 1 no cal 1 47,05 47,05
Index CBR UNE 103-502 (PM). 1 1 no cal 2 111,90 223,80
Colapse NLT-254/99 1 no cal 1 67,35 67,35
Inflament lliure UNE 103601/96 1 no cal 1 56,25 56,25
Sals solubles NLT-114/99 inclós el guix 1 1 2 32,70 65,40
Guix NLT-115/99 no cal no cal 32,80

Sulfats solubles (SO3) UNE 103201 48,00

Coeficient de neteja super. UNE 146-130 (annex C) 1 1 60,75 60,75
Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 (0-2 mm) 2 2 17,35 34,70
Desgast "Los Angeles" UNE-EN 1097-2 1 1 82,75 82,75
Índex de llenques UNE-EN 933-3 1 1 45,70 45,70
Partícules triturades UNE-EN 933-5 1 1 28,35 28,35
Granulometria UNE-EN 933-1 2 2 28,40 56,80
CPA àrid gruixut segons UNE-EN1097-8 450,90

Control d'execució:
Densitat/humitat in situ (mínim 10 determinacions) 5 5 7 17 10,55 179,35
Gruix de capa
Placa càrrega NLT 357 Ø 30 (mínim 2) 3 2 5 104,40 480,24
Placa càrrega NLT 357 Ø 60 (mínim 2) 131,60

Formigó
Sèrie de 4 provetes de 15X30 cm, UNE 83301/03/04/13   (1) 1 79,75 79,75
Proveta addicional de la mateixa mostra 14,55

Control posta en obra
Presa de temperatures 1 2 3 5,90 17,70
Granulometria dels àrids extrets UNE-EN 12697-2 1 2 3 45,00 135,00
Contingut de lligam UNE-EN 12697-1 1 2 3 40,40 121,20
Sèrie de 3 provetes UNE-EN 12697-30 o -32, determinació del contingut 
de buits UNE-EN 12697-8 i densitat aparent UNE-EN 12697-6 segons 
annexe B UNE-EN 13108-20.

1 2 3 131,25 393,75

Densitat màxima. 60,25
Control de recepció
Extracció testimoni Ø 100 mm i reposició 3 53,75 161,25
Determinació densitat i espessor UNE-EN 12697-6 segons annexe B 
UNE-EN 13108-20.

3 3 6 17,15 102,90

Macrotextura superficial UNE-EN13036-1 3 3 19,48 50,65

(1) Es requereix acreditació del marcatge CE. suma 2.919,45
ZA i MBC: cal presentar fórmula de treball. 21% IVA 613,08
(2) MBC: 1 mostra cada dia d'estesa. TOTAL CONTROL DE QUALITAT (CQ) 3.532,53
El resultat dels assaigs s'enviaran simultàniament al contractista i a la d.o. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ OBRA (P) 124.259,91

Percentatge  CQ/P % 2,84%

FERMS I PAVIMENTS (1)

3
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1. ANTECEDENTS 

 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus 

Procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició d’immobles 

i infraestructures antigues. 

 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als 

residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, 

amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament 

dels materials destinats a l’eliminació. 

 

2. MARC LEGAL 

 

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. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

 
2.1. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 29/7/2011). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 

(DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

(DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de resiudos y lista europea de residuos (BOE 19/02/2002). 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- 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 (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado (BOE 7/04/2015). 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la 

Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- 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. 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósitos en vertedero. 

- Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los 

materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes 

transmisibles. 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88.  

- Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos 

descontaminados al final de su vida útil. 
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- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no 

destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de 

residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de 

gestió de les dejeccions ramaderes. 

- 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. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del 

procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació 

pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 

gestió de residus. 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals 

de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 

27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació per part 

del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d’11 de juliol 

de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al 

període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la 

revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de 

Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio 

de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 

11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, 

de envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena 

cerrada. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida 

por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan 

(2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen 

las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de 

tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas 
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comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a 

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a 

la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic 

de la Comunitat. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 1481/2001, de 

27/12/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els 

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Decret 16/2010, de 16-02-2010, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de 

gestió de residus municipals. 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV del 

Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106. 

- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la 

Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic 

previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 

legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

 

2.2. Medi ambient 

 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 

(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 

24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Real Decreto 379/2001 de 06-04 aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC): MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 

APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 10/05/2001). 

- Real Decreto 105/2010, de 05 de febrero de 2010, por el que se modifican determinados 

aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la 

instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 "almacenamiento de peróxidos orgánicos". 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y 

por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 

Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de 

origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 

procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al 

procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la 

llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus annexos. 
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- Ordre TES/132/2015, de 05-05-2015, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes 

vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11-01-2008, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evacuación de Impacto Ambiental de proyectos (TRLEIAP). 

- Ley 6/2010, de 24-03-2010, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos aprobados por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11-01-

2008. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre 

normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a 

la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la Directiva 

2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución 11-09-2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de reducción 

progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógenos (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente oara su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de 

Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 

l’aire en els municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant 

el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora de 

la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, 

aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a 

la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de 

ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna i 

flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, 

de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i 

d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 
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- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries 

referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural. 

- Real Decreto 2016/2004 de 11-10-2004, por el que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-8 “Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto 

contenido de nitrógeno”. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Ley 308, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14-05-1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20-07. 

- Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, 

de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentació 

telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial Decret 9/2005 

de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sòl 

i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. DOGC. 

Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que 

se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-

2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-

01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 

l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. BOE. Nº 18. 

21-01-2017. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Corr. err. Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por 

el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 09-12-

2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución 

de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de 

discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación 

conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las 

consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). 

Votos particulares. BOE. Nº 142.15-06-2017. 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.  

 

3. OBJECTIU I METODOLOGIA 

 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de residus 

per a les obres de Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 

0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs). 

 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es realitza una 

estimació de la quantitat dels mateixos. Seguidament, es desenvolupen les mesures de prevenció i 

minimització de de residus a l’obra, així com les operacions de reutilització, valorització o eliminació de 

residus. 

 

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda. 
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4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una bona 

gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies per 

prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern 

mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra. 

 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que a 

continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels seus 

aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció dels 

residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques: 

 

 

SI NO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-
los al mateix emplaçament?

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 

sense gairebé generar residus?

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?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

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.

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?

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 
minimitzar els retalls?

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que 

tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 

manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 

d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 
veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat
- solucions de façanes industrialitzades

- solucions d'estructures industrialitzades

- solucions de paviments continus

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?

10 Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

11 S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de 

manera que es puguin aprofitar ambdues parts.

12 Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de 

malmetre's.

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
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5. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS 

 

5.1. Introducció 

 

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció de la 

tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjançant el 

Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert) i les 

seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments). 

 

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una estimació de les 

quantitats que es produiran a partir del programa de Simulació de Residus, elaborat per l’Institut de 

Tecnologia de la Construcció (ITEC). 

 

5.2. Tipologia de residus 

 

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha previst que es 

generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

 

Segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels 

residus de construcció i demolició, sobre l’àmbit d’aplicació, s’especifica que aquesta norma és aplicable 

als residus de construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres i pedres no contaminades 

per substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 

restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva 

destinació a reutilització. No obstant, s’inclouen en la gestió de residus les terres sobrants de l’obra ja que 

en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles es consideraria l’abocament controlat de les terres 

com a residus en abocadors controlats autoritzats. 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 

segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 

catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 

perillosos (especials). 
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5.3. Quantificació dels residus generats 

 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que 

es generen en obra. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 

Residus (CER), definida en l’aparat 5.2 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 

d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat 

 

Les caselles en groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 

Capítol XXXXXX  
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 

PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETALS 

RESIDUS 

ESPECIALS 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol XXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 

 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels amidaments de les partides 

de demolicions, enderrocs, excavacions,... que apareixen al projecte. 

 

 

 

 

6. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

 

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure i 

minimitzar la producció de residus. 

 

6.1. Mesures genèriques de minimització de residus 

 

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva 

naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es tindrà en 

compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva naturalesa. 

 

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres són 

diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes més rellevants 

a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació de la producció 

de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases. 

 

En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte en 

cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 

 

6.1.1. Fase de redacció del projecte i programació de l’obra  
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Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han tingut en 

compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en compte també durant 

la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents: 

 Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en 

l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Apèndix és preveure i quantificar 

les fraccions de residu que es generaran ambla finalitat d’augmentar l’eficàcia de la seva 

gestió. 

 Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució 

de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés residus sobrants 

d’execució. 

 Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin ben 

embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el 

trencament de peces doni lloc a residus. 

 Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment dels 

classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una 

barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el 

seu potencial de reutilitzacióo reciclatge. 

 Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i 

millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present 

Annex sobre la gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació de l’obra es recomana 

l’elaboració d’un Pla de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió. dels residus generats 

durant l’obra, en el qual es proposen mesures per a la seva minimització, reciclatge i/o gestió 

 

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el personal 

de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i els aspectes 

relacionats amb la seva minimització. 

 

6.1.2. Fase d’execució de l’obra 

 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents: 

 Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, l’interès 

per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 

 Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) coneguin les 

seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les  directrius del Pla de 

residus. 

 Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de 

projecte i de programació. 

 Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de 

vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un cop 

usats es convertiran en residus. 

 Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin 

inutilitzar-los. 

 Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la 

separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus. 

 El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de 

reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer moment, 

en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb altres de 

diferents, la posterior separació incrementa els costos de gestió i disminueix el seu potencial 

de  reciclatge. 

 Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades. 

 Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el 

moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en 

emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 

 Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els recipients, 

ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta els residus, han 

d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions a què es troben sotmesos no 

siguin causa d’un abocament descontrolat o una caiguda de material. 

 Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el 

malbaratament de materials durant l’execució de l’obra. 

 

6.2. Mesures específiques de minimització de residus 

 

6.2.1. Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra. 
 

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la utilització 

final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es realitzi una incorrecta 

manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en residus. Per aquest 

motiu, també caldrà aplicar les següents mesures: 

 Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de l’obra, 

evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució de la 
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superfície disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci 

malbé i esdevingui un residu. 

 Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en 

espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 

 Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones i/o 

elements separadors del sòl. 

 Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què 

es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es faci càrrec 

dels embalatges en què es transporten fins l’obra. 

 Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos. 

 Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció davant 

l’adquisició de materials nous. 

 Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de 

seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions atmosfèriques, etc. 

 Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats 

propers a la ubicació de l’obra. 

 

6.2.2. Restes i sobrants de formigó 

 

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i la neteja 

de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les proximitats de les 

zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres (accessos), seguint els criteris 

següents: 

 Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si s’utilitzen 

contenidors estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys pràcticament plans, sense risc 

d’inestabilitat o erosió intensa, situats en les zones de pas de les formigoneres i sempre dins 

de l’àmbit de la pròpia obra. 

 Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. En el cas 

d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs. 

 Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies amb freàtics 

elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua. 

 Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 

 

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats necessàries 

en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui possible en la millora 

d’accessos, zones de trànsit, etc. 

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert. 

 

6.2.3. Parc de maquinària 

 

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta no està 

intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a terme 

les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació d’una certa 

quantitat de residus. 

 

Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació prèvia 

de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de manteniment 

permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la següent manera: 

 Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de vehicles i 

maquinària es realitzaran en un taller especialitzat. 

 Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinària al 

taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en àrees prèviament 

delimitades, i s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per impedir la 

contaminació del sòl. 

 L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol 

possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària. 

 L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de contaminants al 

substrat o a les aigües superficials. 

 

 

7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

7.1. Consideracions generals 

 

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus en 

origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en origen serà 

bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els residus externament. 

 

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar una 

correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 
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 Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de 

Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 

 Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les 

obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus. 

 Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors adequats 

per a cada residu. 

 Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels residus 

per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar 

contaminacions. 

 Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment en 

el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments 

específics dins l’obra. 

 El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus. 

 En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè complimenti 

la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament segellada. 

 Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de cinc anys. 

 

7.2. Residus no especials 

 

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de  residus ha de 

ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, 

sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els residus originats d’una 

forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de ser 

aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic. 

 

Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la mateixa 

obra són els següents: 

 Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que 

sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, 

aquesta fusta passarà a ser un residu. 

 Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en operacions i 

instal·lacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material es tractarà com un 

residu. 

 

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i, per tant, 

s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de tractament extern dels 

residus. 

 

Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la seva tipologia 

i quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent fitxa s’especifiquen els 

contenidors necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels residus. 

 

 

(kg): (m3):

(kg): (m3):

1

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 

faci un tractament previ.

Separació segons 

tipologia de residus

Especials

Inerts

Inerts + No especials

No 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

FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per 

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:

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)

Reciclatge de residus 

petris inerts en la 

pròpia obra

2

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 
de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació. 

Formigó: 80 T

Maons, teules, ceràmics: 40 T

Metall: 2 T

Fusta: 1 T

Plàstic: 0,5 T

Vidre: 1 T

Paper i Cartró: 0,5 T

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

contenidor per Inerts barrejats

contenidor per Inerts Ceràmica

contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

contenidor per Inerts Formigó

contenidor per altres inerts

contenidor per metall contenidor per fusta

contenidor per plàstic contenidor per paper i cartró

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
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En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra plantejada així 

com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai destinat a la seva 

classificació. 

 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar un plànol on es representa la distribució proposada per 

a la ubicació dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra. Aquests 

espais disposaran de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida de materials com runa, ferralla, fusta, 

plàstic i paper-cartró, que hauran d’estar correctament identificats i senyalitzats. 

 

Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra per a la gestió dels residus inerts i no especials seran els 

següents: 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació de les restes de metalls. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació de les fustes. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació del plàstic. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació del paper i el cartró. 

 Contenidor de 9 m3 per inerts. 

 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

 Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal d’evitar 

una mala segregació de residus. 

 Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua preferiblement. 

 Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes a la 

xarxa de sanejament de la zona. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat que 

un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la 

caiguda de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys. 

 

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus 

assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut 

als punts nets generals de l’obra. 

 

7.3. Residus especials 

 

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner 

d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà baixa tenint 

en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar en recipients 

estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions: 

 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

 El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els residus 

entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.) i a 

resguard de les inclemències meteorològiques. 

 El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i contenció 

per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, material 

absorbent, etc). 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de 

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en 

l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 

6 mesos. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin 

productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

Senyalització dels 

contenidors

Inerts

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics

 

Especials

No Especials 

barrejats

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.

3

MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, … (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

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:
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 Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos. En cas 

necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus  especials i la 

durada de l’obra, es sol·licitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el permís corresponent 

d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per un període superior a sis mesos. 

 

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els 

següents: 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals. 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres residus 

especials. 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàl·lics que contenen un matriu sòlida i 

porosa perillosa. 

 1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

contaminada per substàncies perilloses. 

  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli. 

  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades. 

 

A la següent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament de les 

activitats d’obra. 

 

 

8. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE 

RESIDUS 

 

8.1. Consideracions generals 

 

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer lloc 

s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la mateixa obra. 

 

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o reciclatge 

extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva transformació o trituració 

(fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.). 

 

L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és l’abocament 

controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats. 

 

Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals s’emmarca 

legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es basa en el Decret 

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que 

deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova 

el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. A nivell estatal, es troba regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 

contaminats, a més de les disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

 

 

8.2. Reutilització de residus 

 

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la mateixa 

obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista 

econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una forma menys complexa i 

costosa que el reciclatge. 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu, sempre que 

siguin reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 

condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a 

reutilització. No obstant, i tot i que es prioritzarà la seva reutilització deixant com a última opció la gestió 

a través d’un abocador de terres i runes, es consideren en l’estudi de residus. 

 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva perillositat. 

Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador 

específic. 

 

8.3. Tractament extern dels residus 

 

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor autoritzat, 

essent els següents: valorització i eliminació. 

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos 

continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la 

valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat 

d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les gestions 

d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles. 
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Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en 

abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat 

autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de dipositar-

se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos a 

un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per al medi. 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la 

obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana 

de Residus: http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Plantes de reciclatge properes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abocadors controlats propers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

 

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments separatius 

o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal d’aconseguir la separació 

dels residus es duran a terme les següents accions: 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: restes 

de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 

 

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i plàstics, 

vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com restes de ferralla, 

fusta i altres es podran aplegar separadament. 

 

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l’obra, 

almenys, un cop per setmana. 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del residu; Codi 

d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon del titular dels 

residus. 

 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el condicionament 

de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar correctament des del 

començament de la fase constructiva. 

 

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la correcta 

gestió de cadascun d’ells. 

 

Gestió de residus no especials: 

 

S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent: 

 Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de 

material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

 

Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir: 

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 

b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 

c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics de 

l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es disposi 

d’un permís exprés de l’autoritat competent 

 Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes de gran 

format i resistents a l’aigua. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un 

contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda 

de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 

 S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els 

sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts específics 

de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les formigoneres hauran de 

complir les següents condicions: 

a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 

b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 

c) Senyalitzar-les convenientment. 
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d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl (làmines 

plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades directament al 

terreny), o bé col·locar contenidors estancs. 

 Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec d’aquests 

materials almenys, dos cops per setmana. 

 

Gestió de residus especials: 

 

S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents: 

 Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones 

habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una zona 

delimitada i clarament senyalitzada. 

 Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on no estiguin en 

contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, recipients 

estancs, etc.). 

 Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de seguretat, 

material absorbent, etc.). 

 L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències 

meteorològiques. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin 

productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de 

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en 

l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 

6 mesos. 

 El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos. 

 

10. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA 

 

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria per 

part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva incorporació, que 

inclogui proves de comprensió. 

El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent: 

  Normativa d’aplicació 

  Tipologia de residus: no especials i especials. 

  Identificació de les activitats generadores de residus 

  Organització de l’obra: punts de recollida en obra. 

  Mesures de gestió: 

o  Separació i emmagatzematge de residus. 

o  Eliminació dels residus. 

  Mesures d’actuació davant abocaments accidentals. 

 

11.  PRESSUPOST 

 

El pressupost (PEM) de la gestió de residus, ascendeix a  NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS 

EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (9.642,79 €) 
  

Seguidament es presenten algunes consideracions respecte el pressupost: 

 Els conceptes de càrrega de les runes i terres es troben inclosos en el projecte encara que no 

s’han valorat econòmicament en el pressupost de gestió de residus ja que aquests conceptes ja 

es troben inclosos en les partides de demolició del projecte. 

 Les runes tampoc s’han comptabilitzat a la partida de classificació a peu d’obra ja que en el 

moment de la seva generació, els mitjans mecànics que realitzen 

 

Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el present 

estudi s’ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida alçada a justificar. 

 

11.1. Gestió dels residus durant l’execució de l’obra 

 

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part del 

contractista seran les següents: 

 Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi de 

Gestió de Residus. 

 Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic, si s’escau, prèvia implantació i es gestiona 

com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

 Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets de 

fusta, bidons... 

 Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria orgànica 

en abonament... 
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 Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. Confirmar que 

l’escenari més adequat per situar la zona de classificació i emmagatzematge de residus d’obra, 

intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al present Estudi, i, en cas que 

no ho sigui, definir una ubicació més adequada. 

 Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de classificació i 

disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els materials que es poden 

dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus. 

 Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 

 Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

 Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de 

recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement les 

possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat que 

ocasionen, es recomana gestionar‐los per separat de la fracció pètria anomenada runa neta). 

 Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar‐los en el mateix emplaçament, deixant 

constància escrita de la quantitat. 

 Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 

 Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut 

d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc. 

 Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que proporcionen 

aquest servei. 

 Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

 Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu de la 

sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontrata. 

 Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, sobretot en el 

cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d’acord amb la legislació 

vigent. 

 Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció es 

procedirà immediatament al seu control i neteja. 

 Es crearà un protocol d’actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de vessament 

de substàncies potencialment contaminants. 
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Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs). 
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ANNEX 11. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

 

Segons el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a l’article 127, punt 1, s’ha de fer 

constar a la memòria el Pressupost per coneixement de l’Administració: 

Núm. Concepte Import
1 Pressupost d'execució per contracte amb IVA inclòs. 124.259,91 €
2 Import previsible de les expropiacions. 13.775,55 €
3 Import del control de qualitat (EXCÉS 1,5%) 1.668,63 €

Pressupost per coneixement de l'Administració 139.704,09 €
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3
2

Estesa de 0,30 m de terra vegetal

0,05 m capa de trànsit de mescla bituminosa en calent AC16 surf S

0,05m capa de mescla bituminosa en calent AC22 bin B50/70 S

Reg d'adherència termoadherent C60B3 TER

Reg d'imprimació C50BF2 IMP

Berma de 0.10 m de gruix amb sòl sel.leccionat 6<IP<10

  0.45m de capa de sòl seleccionat tipus 2

0.40m mínim de capa de tot-ú tipus ZA 0/20

P% P%

P% P%

SECCIÓ TIPUS 

Eix de projecte 

3.003.00

Calçada
0.500.50
VoralBerma

0.50 0.50
Voral Berma

Berma de gruix variable amb sòl sel.leccionat 6<IP<10

Berma de 0.10 m de gruix amb sòl sel.leccionat 6<IP<10

3.003.00

Calçada
0.500.50
VoralBerma

0.50 0.50
Voral Berma

0,05 m capa de trànsit de mescla bituminosa en calent AC16 surf S

0,05m capa de mescla bituminosa en calent AC22 bin B50/70 S

Reg d'adherència termoadherent C60B3 TER

Reg d'imprimació C50BF2 IMP

  0,45m de capa de sòl seleccionat tipus 2 

0,40m mínim de capa de tot-ú tipus ZA 0/20

Reg d'adherència termoadherent C60B3 TER

Fresat paviment existent

Excavació de 0,30 m de terra vegetal

Eix de projecte 

  0,45m de capa de sòl seleccionat tipus 2 

0,40m mínim de capa de tot-ú tipus ZA 0/20

Capa de regularització de mescla bituminosa en calent AC22 bin S

Reg d'adherència termoadherent C60B3 TER

Estesa de 0,30 m de terra vegetal

3
2

Cuneta
1,50

0.50

Cuneta
1,50

0.50

Reg d'adherència termoadherent C60B3 TER

DETALL A

TALL MBC

DEMOLICIÓ
MBC0.20

0.20

DETALL A

LÍMIT AGLOMERAT
EXISTENT

EIXAMPLAMENT 2 COSTATS

SECCIÓ TIPUS 
EIXAMPLAMENT 1 COSTAT

Diputació de Girona
Xarxa Viària 
Àrea de Territori i Sostenibilitat

CONDICIONAMENT  D'UN TRAM DE LA CTRA. GIV-6226,
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1:50
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78

PK= 0+000,000 ZR=80,654 TV= 0,00 DE=0,00 TE= 0,00
ES= 0,00 RO=0,38 IN= 0,00 BA=0,00 RB= 0,09

-2,70% 1,10%

77

PK= 0+010,000 ZR=80,456 TV= 1,89 DE=1.91 TE= 0,06
ES= 1.91 RO=0,35 IN= 0,07 BA=1,06 RB= 0,09

-2,51% 1,34%

77

PK= 0+020,000 ZR= 80,220 TV=2,37 DE=3,00 TE=0,03
ES= 1,80 RO= 0,35 IN=0,27 BA=1,36 RB=0,09

-2,33% 1,58%

77

PK= 0+030,000 ZR=79,945 TV= 2,65 DE=4.66 TE= 0,00
ES= 2.15 RO=0,35 IN= 0,43 BA=1,67 RB= 0,09

-2,14% 1,81%

77

PK=0+040,000 ZR=79,669 TV=2,68 DE= 4,47 TE=0,00
ES=2.29 RO=0,35 IN=0,54 BA= 1,80 RB=0,09

-1,58% 2,00%

76

PK=0+050,000 ZR= 79,392 TV=2,83 DE= 5.72 TE=0,00
ES=2.41 RO= 0,35 IN=0,63 BA= 1,92 RB=0,09

0,30% 2,00%

76

PK= 0+060,000 ZR=79,115 TV= 2,87 DE=5.69 TE= 0,05
ES= 2.47 RO=0,35 IN= 0,66 BA=1,97 RB= 0,08

2,10% 2,10%

76

PK=0+070,000 ZR= 78,838 TV=2,40 DE= 7,38 TE=0,02
ES=1.91 RO= 0,35 IN=0,67 BA= 1,58 RB=0,23

3,12% 3,12%

75

PK=0+080,000 ZR= 78,567 TV=2,78 DE= 7.34 TE= 0,50
ES=2.22 RO= 0,35 IN=0,52 BA= 1,85 RB= 0,15

4,13% 4,13%

75

PK= 0+090,000 ZR=78,332 TV= 2,87 DE=8,55 TE=0,47
ES= 2.45 RO=0,35 IN= 0,47 BA=2,05 RB=0,11

5,00% 5,00%

Diputació de Girona
Xarxa Viària 
Àrea de Territori i Sostenibilitat
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75

PK= 0+100,000 ZR=78,138 TV= 2,89 DE=8,85 TE=0,34
ES= 2.54 RO=0,35 IN= 0,49 BA=2,13 RB=0,11

5,00% 5,00%

75

PK=0+110,000 ZR=77,986 TV=3,00 DE=8,54 TE= 0,47
ES=2.49 RO=0,35 IN=0,39 BA=2,09 RB= 0,11

5,00% 5,00%

75

PK=0+120,000 ZR=77,876 TV=2,95 DE= 6,95 TE= 0,38
ES=2,31 RO=0,35 IN=0,39 BA= 1,94 RB= 0,13

4,85% 4,85%

75

PK= 0+130,000 ZR=77,802 TV= 2,71 DE=6,30 TE=0,38
ES= 2.09 RO=0,35 IN= 0,36 BA=1,73 RB=0,17

3,83% 3,83%

75

PK=0+140,000 ZR=77,733 TV= 2,52 DE=4.97 TE= 0,34
ES=1.94 RO=0,35 IN= 0,40 BA=1,56 RB= 0,19

2,82% 2,82%

75

PK= 0+150,000 ZR=77,665 TV= 2,46 DE=4,38 TE= 0,32
ES= 1.91 RO=0,35 IN= 0,41 BA=1,52 RB= 0,19

1,63% 2,00%

75

PK=0+160,000 ZR=77,596 TV=2,42 DE=3,81 TE= 0,32
ES=1,90 RO=0,35 IN=0,47 BA=1,50 RB= 0,17

-0,26% 2,00%

74

PK=0+170,000 ZR= 77,527 TV=2,43 DE= 4,27 TE=0,33
ES=1.87 RO= 0,35 IN=0,45 BA= 1,48 RB=0,15

-2,00% 2,00%

74

PK= 0+180,000 ZR=77,459 TV= 2,41 DE=3,86 TE= 0,38
ES= 1,91 RO=0,35 IN= 0,50 BA=1,51 RB= 0,16

-2,00% 2,00%

74

PK= 0+190,000 ZR=77,390 TV= 2,44 DE=3,96 TE= 0,50
ES= 1,95 RO=0,35 IN= 0,53 BA=1,54 RB= 0,17

-2,00% 2,00%
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74

PK=0+200,000 ZR=77,321 TV= 2,47 DE=4,54 TE= 0,00
ES=1.98 RO=0,35 IN= 0,51 BA=1,56 RB= 0,18

-2,00% 2,00%

74

PK=0+210,000 ZR= 77,252 TV=2,48 DE= 4,80 TE=0,00
ES=1.97 RO= 0,35 IN=0,36 BA= 1,55 RB=0,16

-2,00% 2,00%

74

PK=0+220,000 ZR=77,184 TV= 2,37 DE=4,74 TE= 0,00
ES=1.95 RO=0,35 IN= 0,50 BA=1,53 RB= 0,15

-2,00% 2,00%

74

PK=0+230,000 ZR= 77,115 TV=2,42 DE= 4,78 TE=0,00
ES=1.93 RO= 0,35 IN=0,49 BA= 1,51 RB=0,16

-2,00% 2,00%

74

PK= 0+240,000 ZR= 77,046 TV=2,42 DE=4,71 TE=0,00
ES= 1.91 RO= 0,35 IN=0,41 BA=1,49 RB=0,13

-2,00% 2,00%

74

PK= 0+250,000 ZR=76,978 TV= 2,23 DE=3,81 TE= 0,00
ES= 1,51 RO=0,35 IN= 0,20 BA=1,13 RB= 0,08

-2,00% 2,00%

74

PK=0+260,000 ZR=76,909 TV=1,88 DE=2,01 TE= 0,00
ES=0,92 RO=0,35 IN=0,03 BA=0,60 RB= 0,09

-2,00% 2,00%

74

PK= 0+270,000 ZR=76,840 TV= 1,53 DE=0,68 TE= 0,00
ES= 0,00 RO=0,35 IN= 0,00 BA=0,00 RB= 0,09

-2,00% 2,00%

74

PK= 0+280,000 ZR=76,772 TV= 1,52 DE=0,74 TE= 0,00
ES= 0,00 RO=0,35 IN= 0,00 BA=0,00 RB= 0,09

-2,00% 2,00%

74

PK=0+290,000 ZR=76,703 TV=1,60 DE= 0,76 TE=0,00
ES=0,00 RO=0,00 IN=0,00 BA= 0,00 RB=0,00

-2,00% 2,00%
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74

PK= 0+300,000 ZR=76,636 TV= 1,67 DE=0,86 TE= 0,00
ES= 0,00 RO=0,00 IN= 0,00 BA=0,00 RB= 0,00

-2,00% 2,00%

74

PK= 0+310,000 ZR=76,581 TV= 1,83 DE=0,82 TE= 0,00
ES= 0,00 RO=0,00 IN= 0,00 BA=0,00 RB= 0,00

-2,00% 2,00%

73

PK=0+320,000 ZR= 76,542 TV=1,66 DE= 0,57 TE=0,00
ES=0,00 RO= 0,00 IN=0,00 BA= 0,00 RB=0,00

-2,00% 2,00%

73

PK=0+330,000 ZR=76,518 TV=1.09 DE= 0,06 TE=0,00
ES=0,00 RO=0,00 IN=0,00 BA= 0,00 RB=0,00

-2,00% 2,00%
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Fita a recol·locar

R-305 a desplaçar

R-305 a desplaçar

R-1+S-840 a retirar

R-502 a desplaçar

Fresat d'encaix

Fresat d'encaix
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DEMOLICIÓ CUNETA FORMIGÓ

FRESAT PAVIMENT MBC

DEMOLICIÓ PAVIMENT MBC

DEMOLICIÓ PAS SALVACUNETES o ACCÉS FORMIGÓ

ESTESA DE TERRRA VEGETAL I HIDROSEMBRA

RETIRADA SENYAL EXISTENT

TALL DE PAVIMENT MBC



T

P o u

Biona Existent

M-3.3

M-1.10

M-2.2

M-DIPU

M-DIPU

M-DIPU

M-DIPU

M-2.2

M-2.2
R-305 (60)

R-502 (60)
reaprofitada

R-305 (60)

R-1(90)+s-840
nova

reaprofitada

reaprofitada

Fita GIV-6226
reaprofitada

STOP 150 m

M-DIPU

M-3.3

M-3.3

M-2.2
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DETALLS DE SENYALITZACIÓ
SUPORT D'UN SENYAL

SENYAL DE STOP SENYAL TRIANGULAR SENYAL CIRCULAR

DETALL "A"

EN VIALS AMB VM ≤ 100 Km/h SI VORAL < 1.5 m.

0.10

M- 2.2

0.10

MARQUES LONGITUDINALS CONTINUES I DISCONTINUES

PER VORAL DE CALÇADA

PER PROHIBICIÓ D'AVANÇAMENT 

0.10

1 1

M- DIPU

PER PERMETRE GIRS A L'ESQUERRA EN L'EIX I PELS ACCESSOS 

SUPORT DOS SENYALS

PER PERMETRE AVANÇAMENT D'UN SOL SENTIT DE CIRCULACIÓ

0.10
0.10
0.10

M- 3.3

5.52

M- 2.2

EN VIALS AMB VM ≤ 60 Km/h DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ

0.10

1 2

M- 1.10

PER PREAVÍS DE MARCA CONTINUA O DE PERILL

EN VIALS AMB VM ≤ 60 Km/h
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FORMIGO HM-20 N/mm2

TUB FORMIGO VIBROPREMSAT Ø500 

ACCÉS

DETALL PAS SALVACUNETES Ø500 - SECCIÓ
ESC: 1/50

VORALBERMA

2
3

EI
X 

D
EL

 T
U

B

AC-16

TOT-Ú

TOT-Ú

SEL. 2

2
3

AC-22

DETALL PROTECCIÓ TUB

PLANTA

ALÇAT SECCIÓ A-A'

B

H

L

C

B

L

C

A

H

BROC PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS GLS O SIMILAR

329185695909060

9040 189590 56 329

AØ HB CL PES
Kg/Ut.

9050 189590 56 329

D

8

8

D

8

8.5

8.5

E

8.5

49

49

F

49

F

Ø

E

A

A'

DETALL CUNETA DE TERRA CU-1

DETALL DE PAS SALVACUNETES Ø500 - PLANTA

<<<<<

<

<<<<<<<<
<

<
<

<
<

<

<

<

<

> > > >
>

>
>

>
>

>

>

>

<

<<

Canonada de formigó 
vibropremsat DN 500

Broc de captació Broc de sortida

AC-16

ESC: 1/100

Cuneta tipus CU-1
1.50x0.50 m formigonada

Cuneta tipus CU-1
1.50x0.50 m formigonada

Cuneta tipus CU-1
1.50x0.50 m terra

Cuneta tipus CU-1
1.50x0.50 m terra

NOTA: preveure un revestiment de cuneta que faci de transició entre
la forma triangular de la cuneta en terra i una trapezoidal que s'adapti
millor als brocs d'entrada i sortida

DETALL CUNETA FORMIGONADA CU-1

10 cm formigó HM-20

DETALLS DRENATGE
11

1 1
S/D
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1.- ASPECTES GENERALS. 

1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 

1.1.1.- Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que 
s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de Condicionament d’un tram de 
la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs). 
 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

GENERAL 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les 
Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò 
que en ell s'especifica. 
 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades 

 Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres 
(DOGC 5452 de 27 d’agost) 

 Reglament General de Carreteres aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre 
 Llei 3/2007, del 4 de juliol, d’obra pública (DOGC 4920, del 6 de juliol) 
 RDL 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Ley de Contratos del Sector Público 

 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 
relacionen a continuació, si estan inclosos en el Plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels Plecs de les 
famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de Plecs de família a aplicar aquest article: 
 

 Ciments 
 Guixos 
 Escaioles  
 Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
 Armadures actives d’acer 
 Filferros trefilats llisos i corrugats 
 Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
 Productes bituminosos impermeabilitzants 

 Poliestirens expandits 
 Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
 Xemeneies modulars metàl·liques 
 Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
 Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
 Cables elèctrics per a baixa tensió 
 Aparells sanitaris 
 Aixetes sanitàries 

 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, diputació, ajuntament i d'altres organismes 
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la 
relació anterior, quedant a decisió del Director de les Obres resoldre qualsevol discrepància que pugui haver 
respecte el que disposa aquest Plec. 
 
DRENATGE 

 Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial, aprovada per OM de 15 de febrer de 2016  
 OC 17/2003 de 23 de desembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del 

drenaje subterráneo en obras de carretera. 
 Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial. 

Agència Catalana de l’Aigua. 
 
GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. 
Esta publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño y construcción de muros 
de escollera en obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la publicación Tipología de muros 
de carretera. 

 Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. Dirección General de 
Carreteras, octubre de 2005. 

 Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección General 
de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003. 

 Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª edición 
revisada - diciembre de 2009. 

 Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º edición revisada – julio de 
2002. El capítulo 5 de muros de escollera se considera obsoleto y sustituido en la práctica por la 
Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. 

 Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección General de 
Carreteras 1996. 

 Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de 
Carreteras, enero de 1989. 

 
ESTRUCTURES 

 Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de 
juliol.(BOE de 22 d’agost), correcció d’errades BOE de 24 de desembre de 2008. 

 Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-11, 
FOM/2842/2011de 29 de setembre de 2011 (BOE de 21 d'octubre de 2011) 

 Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02, RD 997/2002 de 27 de 
setembre (BOE d’11 d’octubre de 2002). 

 Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07, RD 637/2007, de 18 de maig (BOE de 2 
de juny de 2007) 

 Orden FOM/3818/2007, de 10 de desembre, por la que se dictan instrucciones complementarias 
para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de 
carretera.(BOE de 27 de desembre) 

 Ordre Circular 11/02 de 27 de novembre, sobre criteris a tenir en compte en el projecte i en la 
construcció de ponts amb elements prefabricats de formigó estructural. 
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 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras (RPX-95). Dirección General 
de Carreteras, 1996. 

 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras (RPM-95). Dirección 
General de Carreteras, 1996. 

 Manual de aplicación de las recomendaciones RPM-RPX/95. Dirección General de Carreteras, 
2000. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos, RC/08, Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, BOE de 
19 de juny, correcció d’errades BOE d’11 de setembre de 2008. 

 RD 605/2006 de 19 de maig, per el que s’aproven els procediments per a l’aplicació de la norma 
UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcatge CE i als centres de distribució de 
qualsevol tipus de ciment (BOE de 7 de juny) 

 Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras. 
Dirección General de Carreteras, 1999 

 Real Decreto 751/2011, de 27 de maig, per el que s'aprova la Instrucción de acero estructural 
EAE, (BOE del 23 de juny, correcció d'errates BOE del 23 de juny). 

 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE-EA-95 "Estructuras de acero en edificación" (BOE, 18 enero 1996) 

 Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de 
Carreteras, 1995 

 Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
 Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, de 2006. 
 Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de 

Carreteras, enero de 1989 
 Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de Carreteras, 

septiembre de 2000. 
 Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras, 

mayo de 2000 
 
FERMS 

 Norma 6.1-IC sobre seccions de ferm, aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
(BOE de 12 de desembre) 

 Norma 6.3-IC sobre rehabilitacions de ferm, aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de 
novembre. (BOE de 12 de desembre, correcció d’errades BOE de 25 de maig de 2004) 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. (Publicada 2a edició revisada i 
corregida, desembre 2003) 

 Nota de servei 5/06 sobre explanacions i capes de ferm tractades amb ciment, de 22 de setembre. 
 Ordre Circular 21/2007, d’11 de juliol, sobre l’ús i especificacions que han d’acomplir els lligants i 

mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús 
 Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb cautxú 

procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en compte per a la seva fabricació in situ 
i emmagatzemament a obra. 

 Ordre Circular 29/2011 sobre lligants bituminosos i microaglomerats en fred 
 
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 Manual de senyalització urbana d’orientació. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
Generalitat de Catalunya. 

 Manual de senyalització interurbana d’orientació. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. Generalitat de Catalunya. 

 Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 20 de març de 2014.(BOE de 5 d'abril de 2014) 
 Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. (BOE de 4 d’agost i 29 de setembre) 
 Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 

Carreteras, marzo de 1992. 
 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección 

General de Carreteras, juny de 1992. 
 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de 

Carreteras, desembre 2012 
 Ordre circular 309/90 CyE, de 15 de gener, sobre fites d’aresta. 

 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 

 Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987.(BOE de 18 de setembre de 1987) 
 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.Dirección General de Carreteras, 1997. 
 Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. 
 Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
 Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes en 

vies fora de poblat. 
 Ordre circular 15/2003, de 13 d'octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta 

en servicio de las obras. Remate de obras. 
 Ordre circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificacio i ubicació de cartells d'obres. 

 
SISTEMES DE CONTENCIÓ  

 Recomendaciones sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehiculos, 
aprovades per OC 35/2014 de 19 de maig. 

 Ordre FOM/3053/2008, de 23 de setembre, per la que s’aprova la Instrucción Técnica para la 
instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red 
de Carreteras del Estado(BOE del 29 d’octubre de 2008) 

 Elements reductors de velocitat en l’àmbit urbà. Dossiers tècnics de seguretat viària, núm. 22. 
Servei Català de Trànsit 

 
 
SEGURETAT I SALUT  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. BOE nº 298 13/12/2003 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE de 19 d’octubre) 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

 RD 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 del 25 de agosto de 2007). 
Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, 
de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997 

 REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. BOE núm. 27 31/01/2004 

 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 núm. 71 23/03/2010 
 

MEDI AMBIENT 
 Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. (BOE de 13 de febrer) 
 Real decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
 
 
1.2.- Descripció de les obres. 
 
1.2.1.- Descripció general de l'obra. 
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Les obres de Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 
0+340  (TM de Garrigàs), inclouen:  

 L’ampliació de la secció transversal de carretera del PK 0+000 al PK 0+280 a una secció 6/7: dos 
carrils de 3 m, amb vorals de 0,5 m i bermes de 0,5 m.  

 La millora de les cunetes de drenatge del PK 0+000 al PK 0+340. 
 L’adequació en planta i alçat per ajustar-se als paràmetres de traçat. 
 L’adequació dels accessos a les finques amb passos salvacunetes. 
 La nova definició de la senyalització horitzontal i vertical. 

 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i instruccions que 
dicti l'Enginyer Director. 
 
1.2.2.- Obres preparatòries. 
 
Les obres d'esplanació comprenen: 
 

 Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
 L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la tala 

d'arbres i l'extracció de soques. 
 L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
 Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
 Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la 

senyalització  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
 El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes obres inclouen 

tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu lloc 
d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, 
formació de rebliments, acabats i allisada de talussos i  construcció de l'esplanada millorada. 

 Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 

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

1.2.3.-  Demolicions, tall i fresatges. 
 
Les demolicions comprenen tot un seguit d'operacions que són les següents: 

 Tall amb serra de disc de paviments 
 Demolició de paviments de mescla bituminosa. 
 Fresat superficial (abans d’estendre mescles bituminoses) 
 Demolició de cunetes i clavegueres 
 Demolició de paviment de formigó 
 Desmuntatge de senyalització vertical. 

Tall amb serra de disc de paviments 
Es durà a terme el tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa o formigó. El tall del paviment 
de mescla bituminosa compren aquest fins a una fondària de 20 cm, amb equip de màquina de serra de 
disc de diamant. 

Demolició de paviments de mescla bituminosa 
Es preveu la demolició de la franja longitudinal a les zones d’eixamplament lateral de la carretera actual, que 
es farà en el moment de l'excavació de la caixa. Aquesta franja està definida als plànols de 20 cm d’ample al 
costat esquerre i dret on faci falta. Per l’enderroc de la franja longitudinal prèviament es tallarà el paviment 
amb màquina de disc. 
També es preveu la demolició de les zones sobrants de paviment de mescla bituminosa que quedin fora de la 
planta de la nova carretera, fruit de la nova definició en planta de la mateixa. 
 

La demolició de ferm, quan fos necessària, consistirà en l’eliminació total de la MBC existent fins arribar a 
les capes granulars. S’haurà de garantir que els talls quedaran nets i estables de forma que les capes 
intermitges puguin executar-se correctament. 
 
Fresat de paviment de mescles bituminoses 
A l’inici i final de l’obra es duran a terme uns fressats de 5cm per l’encaix de la nova capa de rodadura 
amb el paviment existent. 
També es preveu una superfície de fresat de gruix variable entre els PK 0+160 i 0+250 per la correcció 
del peralt de les corbes i del bombeig en recta, així com la correcció pel canvi de situació de l’eix de traçat 
en planta. 
 
Demolició de cunetes i passos salvacunetes 
Hi ha prevista la demolició de la cuneta triangular transitable de formigó entre els PK 0+073 i 0+124 al 
costat dret de la carretera, ja que no és compatible amb la nova planta projectada. 
També està prevista la demolició total dels passos salvacunetes existents, incloent-hi la solera, 
recobriment i brocs en cas de que existeixin. 
 
Demolició de paviment de formigó 
Es preveu la demolició d’un accés a camp pavimentat amb formigó amb gruix de fins a 20 cm al PK 0+128 
costat dret. 
 
Desmuntatge de senyalització vertical 
Es preveu desmuntar i desplaçar tres senyals verticals existents (dues R-305 i una R-500), desmuntar i tornar 
a col·locar la fita d’inici de carretera GIV-6226 i desmuntar sense reaprofitar la senyal R-1+S840. 
 
1.2.4.- Moviment de terres. 
 
Les feines de moviment de terres del projecte comprenen els següents treballs: 

 Esbrossada superficial de vegetació i arbrat 
 Excavació de terra vegetal 
 Excavació en zones de desmunt 
 Terraplenat amb sòl tolerable tipus 0.  
 Realització d’esplanada amb sòl seleccionat tipus 2 

 
Esbrossada superficial de vegetació i arbrat 
Es durà a terme l'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, retirant la 
petita vegetació i, fins i tot, duent a terme la tala d'arbres i l'extracció de soques. 
 
Excavació de terra vegetal 
Està prevista l’excavació de la terra vegetal a les zones de desmunt i terraplè, i la seva càrrega i transport als 
acopis per finalment fer-la servir en l’aplicació de les mesures correctores. Durant el procés d’excavació i 
acopi de la terra vegetal, es farà una selecció per aprofitar la de millor qualitat a l’obra, i la sobrant es portarà 
a abocador. 
 
Excavació en zones de desmunt 
La definició de la nova secció de carretera requereix un eixamplament que s’aconsegueix mitjançant 
l’excavació en desmunt per construir la nova esplanada. Durant el procés d’excavació i acopi, es farà una 
selecció per aprofitar la de millor qualitat per a terraplenar, i la sobrant es portarà a abocador. L’excavació 
inclou parts proporcionals de roca. Els talussos de desmunt tindran la relació 1,5H:1V. 
 
Terraplenat amb sòl tolerable tipus 0. 
Tot i que l’obra és principalment en desmunt, hi ha un petit volum de terraplenat que es durà a terme amb 
material de la pròpia obra sempre que sigui com a mínim material tolerable tipus 0. Es preveu terraplenar en 
alguns trams per la formació de la cuneta esquerra, ja que el peralt de la corba aixeca la secció transversal 
per sobre del terreny existent. Els talussos de terraplè tindran la relació 1,5H:1V. 
 
Realització d’esplanada amb sòl seleccionat tipus 2 
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En les zones on s’executi l’eixamplament de la secció de la carretera existent, es construirà una nova 
esplanada mitjançant l’estesa i compactació, en tongades de 0,25 m com a màxim, de 0,45 m de sòl 
seleccionat (2) de préstec. 
 
1.2.5.- Ferms i paviments. 
 
La secció tipus projectada concorda amb l’existent al final de l’actuació, en el tram ja condicionat: 6/7. 
 
Es preveu la formació d’una esplanada E1 (EV2 > 60 MPa) amb l’aportació de 45 cm de sòl seleccionat tipus 
2 provinent de préstec. 
 
Pel que fa al ferm, tenint en compte les dades de trànsit s’opta per projectar una secció de ferm 4111 de la 
norma 6.1-IC “Seccions de ferm” de la Instrucció de Carreteres (BOE 297,12/12/2003). 
 
El ferm de l’eixamplament de la carretera és constituït per les capes següents: 
 

Capa Tipus Gruix o dotació 

Capa de trànsit AC-16 surf S B50/70 0,05 m 
Reg d’adherència Emulsió cat. C60B3 TER 0,6 Kg/m2 

Capa de base AC22 base S B50/70 0,05 m 

Reg d’emprimació 
Emulsió cat. C50BF4 IMP o C50BF5 

IMP 
1,5 Kg/m2 

Capa de subbase Tot-ú artificial ZA 0/20 0,40 m mínim 

 
 
El rebliment de la berma s’ha previst amb sòl seleccionat amb mida màxima de 16 mm, amb un índex de 
plasticitat  entre 6 i 10, i límit líquid (LL) inferior a 30. 
 
1.2.6.- Drenatge. 
 
La definició del drenatge transversal de projecte té l’objectiu de restituir les cunetes de terres existents a tots 
dos costats de la carretera, millorant-ne la secció i redefinint els pendents. Actualment la cuneta de terres 
perd la secció en alguns trams i no té continuïtat fins a la obra de drenatge transversal ODT existent (PK 
0+337). Per tant, es construeixen noves cunetes en el tram de condicionament de la carretera (PK 0+000 al 
PK 0+280) i per donar continuïtat al pendent cal reperfilar les cunetes existents (PK 0+280 a 0+337) per 
assegurar desguassar a la ODT existent.  
Amb aquestes premisses, el drenatge longitudinal de la carretera es projecta amb dues cunetes triangulars en 
terres, de secció definida igual al tram contigu ja condicionat (PK 0+280 a 0+337): 
 

 Cuneta tipus CU-1: cuneta triangular de terres, amb pendents laterals del 3H/2V, 0,50 m de 
profunditat, i una amplada de 1,50 m en la coronació. 

 
Pel que fa als passos salvacunetes, en tots els casos es disposa un tub de formigó, de DN-500 i dos brocs de 
formigó d’entrada i sortida. Els passos salvacunetes tenen una longitud mínima de 6,6 m i es separen en 
planta de la carretera perquè la secció del broc no quedi tapada pel talús de la carretera. A més a més, és 
preveu un revestiment de cuneta amb formigó que faci de transició entre la forma triangular de la cuneta en 
terra i una trapezoïdal que s'adapti millor als brocs d'entrada i sortida dels passos salvacunetes. 
Pel que fa al drenatge transversal, es netejarà l’interior de la ODT existent al PK 0+337, ja que és el punt de 
desguàs de les dues cunetes projectades. 
 
1.2.7.- Senyalització i seguretat vial. 
 
En aquest projecte es duran a terme actuacions en els dos àmbits següents: 
 
Senyalització vertical 

La senyalització vertical, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa del Ministeri 
d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). La seva execució inclou les operacions 
següents: 
 

 Replanteig de la ubicació dels senyals. 
 Subministrament dels materials. 
 Execució dels fonaments. 
 Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 

 
Senyalització horitzontal 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
 

 Replanteig i premarcatge. 
 Decapatge de les marques vials existents. 
 Neteja de les superfícies a pintar. 
 Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores en dues fases. 
 Protecció de les marques vials. 

 
 
A més a més de tot això, totes les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
 

 Les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 

 La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.8.- Mesures correctores. 
 
Comprèn les mesures correctores d'estesa de terra vegetal i hidrosembra en els talussos de desmunt i 
terraplè. 
 
 
1.3.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la Diputació de Girona, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. la Diputació de Girona participarà en la Direcció 
d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 
les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a 
terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 

 Els plànols del projecte. 
 El Plec de Condicions Tècniques. 
 Els quadres de preus. 
 El preu i termini d'execució contractats. 
 El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per la Diputació de Girona. 
 Les modificacions d'obra establertes per la Diputació de Girona. 

 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 

 Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
 Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
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 Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs 
de detall es facin degudament per ell mateix. 

 Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
 Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

 Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per 
a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

 Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 
convenients. 

 Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
 Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa  de Treballs inicialment acceptat. 
 Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 
 Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
 Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del 

control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o 
pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

 Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 
prèviament  a la seva recepció per la Diputació de Girona. 

 Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la 
Diputació de Girona un cop acabats els treballs. 

 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 
que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 
regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 
funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 
siguin prèviament conformades per la Diputació de Girona. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i 
en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 
encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 
constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a 
la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta 
dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar 

la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas 
de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 
d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, 
per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o 
serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista 
informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra 
podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a 
les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 
els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 
refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 
disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 
adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions 
que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, 
sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 
projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà 
a la Diputació de Girona per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 
citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
 
1.4.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 
Aquest programa de treball serà aprovat per la Diputació de Girona al temps i en raó del Contracte. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la Diputació de Girona. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 

 La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 

 
 Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
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condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres 
particulars no compreses en  aquestes. 

 
 Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 
retards en la realització dels treballs, la Diputació de Girona ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà 
facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva 
redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a 
les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 
despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 
funció d'això disposarà: 
 

 Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 

 Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Diputació de Girona, com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ 
acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

 Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 
ser reconstruïdes en el termini concedit, la Diputació de Girona podrà encarregar el seu arreglament a tercers, 
per compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de 
la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa 

manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, 
hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions 
depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de 
la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat 
d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el 
Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 
autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els 
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 
Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 
forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 
definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 
per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
La Diputació de Girona no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés 
la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de 
treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò 
que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 
laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" 
en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies 
físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
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El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 
ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de 
regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels 
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a 
les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només 
s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i 
deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
 
1.4.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 
pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, 
o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
 
1.5.- Amidament i abonament. 
 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que 
aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor-a acceptar les decisions de l'Administració sobre 
el particular. 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
 
2.3.1.1. Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les 
unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre 
núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 
Quadre de Preus núm. 2. 
 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i 
cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 
extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts 
en un document merament informatiu. 
 
2.3.1.2. Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 

 Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 

 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
 Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
 Les despeses de conservació de desguassos. 
 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
 Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 
 Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  

energia elèctrica necessaris per a les obres. 
 Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
 Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i 

posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
 Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
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2.- MATERIALS BÀSICS. 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran 
d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment 
definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que 
haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
2.2.- Materials per a terraplens i rebliments localitzats. 
 
2.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 
productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre 
matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels 
terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra.  
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats. 
En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat, i amb el corresponent C.B.R. de 
l’esplanada definida al projecte i especificacions del PG3. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 
fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
 
2.3.- Materials per a ferms. 
 
2.3.1.- Tot-ú artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Si la categoria de trànsit pesat és 
igual o inferior a un T2, es podrà utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus si el Director de les Obres 
dóna l'autorització un cop comprovada la procedència del material i que les seves característiques 
compleixen les prescripcions fixades en el PG-3. 
 
- Granulometria 
La granulometria del material que es faci servir per a tot-ú artificial estarà compresa entre els límits marcats 
pel fus granulomètric corresponent al tipus ZA 0/20, llevat que el Director de les Obres autoritzi un altre fus. 
 
- Plasticitat 
El material serà "no plàstic", segons les normes UNE 103103 i UNE 103104. 
 
- Angulositat 
El percentatge mínim de partícules totalment i parcialment triturades, segons la UNE-EN 933-5 serà del 
setanta per cent (70%). 
 
 
 
2.3.2.- Mescles bituminoses en calent. 
  
Lligant hidrocarbonat 
 
Característiques generals pel betum asfàltic: 
 

 Ha de tenir un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
 Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
 Ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

 
El lligant a emprar serà betum asfàltic B-50/70. 
 
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 
característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció 
d'Obra. 
 
Si es modifiqués el lligant mitjançant l'addició d'activants, rejovenidors, polímers, asfalts naturals o qualsevol 
altre producte sancionat per l'experiència, el Director de les Obres ha d'aprovar el tipus d'additiu i establirà les 
especificacions que han de complir tant el lligant modificat com les mescles bituminoses resultant. 
  
En cas que l'adhesivitat de l'àrid sigui insuficient no podrà utilitzar-se, llevat que el Director de les Obres 
autoritzi un additiu adequat, definint les condicions de la seva utilització. 
 
Granulats 
 
Si no hi hagués constància del seu comportament, els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses 
s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap 
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar 
que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de pedrera. 
Podran ser d'origen artificial o reciclat sempre que es compleixin els requisits fixats al PG-3 i així ho autoritzi 
expressament el Director de les Obres. El percentatge d'àrid reciclat mai podrà ser superior al 60%. 
 
En cas de fer-se servir àrid provinent de fresat, es determinarà la granulometria segons l'UNE-EN 12697-2. La 
mida màxima no serà superior a 22 mm. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat. 
 
Granulat gruixut 
 
La proporció mínima de partícules d'àrid gruixut total i parcialment triturades, segons la UNE-EN 933-5 ha de 
ser com a mínim (% en massa): 
 
 Per a la capa de trànsit: 90 % 
 Per a la resta:                        70 % 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
La proporció de partícules completament arrodonides, el coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el 
valor del coeficient de poliment accelerat, l'índex de llenties i el contingut de fins a l'àrid gruixut compliran allò 
especificat al PG-3, en funció de la categoria del trànsit. 
 
Granulat fi 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra provenint del matxucat exempta de pols, brutícia, 
argila i altres matèries estranyes. 
 
Per a trànsit T3 i T4 hi podrà haver sorra natural, constituïda per partícules estables i resistents, en proporció 
no superior al deu per cent (10%) respecte al pes total dels granulats inclòs filler, ni en proporció superior a la 
del granulat fi triturat. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les 
condicions del granulat gruixut. 
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Filler 
 
La proporció de filler d'aportació no serà inferior al cinquanta per cent (50%). 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler, la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%), i 
haurà de ser autoritzada expressament pel Director de les Obres. 
 
Additius 
 
L'ús d'additius estarà subjecte a l'autorització del Director de les Obres, prèvia validació del tipus, mètode 
d'incorporació, dosificació, control de l'homogeneïtat de la dispersió i especificacions de la mescla bituminosa 
resultant. 
 
2.3.3.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'emprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos 
materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
 
2.3.4.- Emulsions bituminoses. Regs d'adherència i d'emprimació. 
 
Serà d'aplicació els article 214, 530 i 531 del PG-3. 
 
Les emulsions a emprar en el present projecte seran les següents: 
 
- Emulsió asfàltica tipus C60B3 TER com a reg d'adherència. 
- Emulsió asfàltica tipus C50BF4 IMP com a reg d'emprimació. 
 
 
2.4.- Beurades, morters i formigons. 
 
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la 
instrucció de formigó estructural, EHE-08. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes 
d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-08. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids 
de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les 
esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà 
refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08, aprovada pel Reial Decret 
per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 
 
2.4.3.- Ciments. 
 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 
qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08).” 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del tipus 
I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
2.4.4.- Formigons. 
 
Es compliran les especificacions de la EHE-08 i de l'article 610 del PG-3. A més a més, es sol·licitarà la 
certificació obligatòria que habilita la planta subministradora a dur a terme la seva activitat a Espanya, segons 
contempla la Instrucción Técnica de Control de Producción (Real Decreto 163/2019) que va entrar en vigor l’1 
de juliol de 2019 i és d’aplicació obligatòria des de l’1 d’abril de 2021. 
 
 

2.5.- Materials per a senyalització i abalisament. 

 

2.5.1.- Marques vials. 
 
Definició: 
Marca viària, reflectora o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i signes, 
amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitador: 
 
1. La col·locació i retirada de la senyalització d’obra. 
2. El replanteig i premarcatge de les marques. 
3. El subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials. 
4. La prestació dels equips de personal i maquinària. 
5. La neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar. 
6. La recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats. 
7. Qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de 
qualitat demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció. 
 
Materials 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’article 700 del PG-3, i a més a més les 
Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
 

a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en 
solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura 
plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els 
materials emprats hauran de tenir un nivell de durabilitat superior o igual a P5 (106 passades de roda 
segons la UNE-EN 13197). Els materials es triaran d'acord amb el factor de desgast corresponent. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l’aigua 

5 cicles, segons la UNE-EN 13197). 
 
Els materials a emprar no s'han de deteriorar per contacte amb les substàncies químiques que s'utilitzin 
contra la formació de gel a la carretera, ni per l'oli que poden dipositar-hi els vehicles. 
 
L'acompliment de les prestacions exigides als materials s'acreditarà amb la presentació de la documentació 
que se especifica en los epígrafs 700.3.3.1; 700.3.3.2 i 700.3.3.3 del PG-3. 
 
Maquinària d’aplicació 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel director de les obres i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de 
pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport 
dels materials necessaris. 
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La maquinària i els equips usats per a l'aplicació dels materials emprats en la formació de les marques 
viàries han de poder aplicar i controlar automàticament la dosificació requerida i conferir una homogeneïtat a 
la marca vial que en garanteixi les seves propietats. El director de les obres ha de fixar les característiques 
de la maquinària, d'acord amb el que especifica la norma UNE 135 277(1). 
 
Tindrà com a mínim les característiques tècniques següents: 

 

Característica Valor definitori 

Tipus de tracció Autopropulsada 

Potència mínima 36 CV 

Capacitats simultànies 
d’actuació  

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura i 7 l/min de 
microesferes 
Mantenint constants les pressions d’aplicació. 

Autonomia 

Capacitats dels dipòsits: 
De pintura .............................................320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de vidre.......................200 l 

Automatismes 
Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les 
pistoles, accionable des de quadre de comandament. 

Control de la dosificació 

- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu assegurar que la 
dosificació de l’aplicació, independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se mantingui entre el 95% i el 
105% de la dotació especificada. 

Aplicadors de 
microesferes de vidre 

Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de manera que, 
durant l’aplicació (circulant a velocitats d’entre 0 i 8 km/h), 
cobreixin tota la superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de gravetat, proveïts de 
dispositius temporitzadors. 
 

Aplicadors de pintura 
Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 cm d’amplada 
constant i ben perfilada, sense fer servir discos limitadors ni 
altres elements que produeixin residus. 

Termòmetres i 
higròmetres 

La màquina estarà proveïda de mesuradors fiables de la 
temperatura i humitat atmosfèriques, i també de la temperatura 
del paviment. 

Neteja 

Disposarà d’un sistema de neteja que permeti rentar de manera 
ràpida els circuits pels que corren els materials. El líquid resultant 
de la neteja serà recollit dins d’un tanc o contenidor disposat a 
l’efecte per al seu reciclat, quedant prohibit vessar-lo a l’exterior. 

 
L'acompliment dels requisits exigits a la maquinària, s'acreditarà mitjançant la presentació de la documentació 
especificada a l'article 700.5.3 del PG-3 
 
Dosificacions 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC, seran de color blanc. Les dotacions suggerides 
són les següents: 
 

- Pintura acrílica a l’aigua. 

Per a la segona aplicació: Set-cents grams de pintura per metre quadrat (0,700 kg/m2) i quatre-
cents vuitanta grams de microesferes de vidre per metre quadrat (0,480 kg/m2). 
 
- Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i cinc-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,500 kg/m2). 
 
- Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i cinc-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,500 kg/m2). No obstant, la proporció de mescla dels dos components dependrà de 
la temperatura en el moment de la seva aplicació, i s'han de seguir les instruccions que per aquesta 
raó doni el fabricant. En general ha de ser la proporció utilitzada a l'assaig de durabilitat, realitzat 
segons el que especifica la norma UNE-EN 13197. 
 

El director de les obres podrà variar aquestes dotacions en funció dels resultats aconseguits i de 
l'experiència. 
 
La senyalització provisional durant les obres ha de ser amb pintura groga. 
 
Seguretat i senyalització de les obres 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un 
senyal per advertir al trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques metàl·liques 
per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en 
les dues vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es 
col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor permès a la carretera fins a 
40 km/h, de 20 en 20 km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà el 
senyal d’estretament i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa 
senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta servirà per col·locar cons amb 
reflectors als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la mínima 
distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit 
usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit ha de ser regulat amb senyalers. Els senyalers han de disposar de telèfons 
mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació. 
 
Les mesures anteriors són necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les ratlles a 
l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals són d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap 
carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, sent suficient aleshores disposar les 
limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o zebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i tanques, per 
tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més adient, 
d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en aquells 
indrets. 
 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un panell reflector amb fletxa orientadora cap al carril 
lliure, i llums intermitents de color taronja. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectores i màscares respiratòries. A 
més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
 
Aquestes prescripcions poden ser ampliades o corregides segons indiqui el corresponent Pla de Seguretat i 
Salut aprovat.  
 
2.5.2.- Senyalització vertical en alumini. 
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Definició 
 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants el conjunt d’elements destinats 
a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per això 
seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels 
vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i permanents 
(amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
a) Senyalització vertical de codi 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi tots els senyals dels tipus següents: 
 

Advertència de perill (tipus P). 
Reglamentació (tipus R). 
Indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació. 
 

b) Senyalització vertical en alumini 
 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 

 Presenyalització, S-200. 
  Direcció, S-300. 
  Identificació de carreteres, situats en conjunts d'alumini, S-400. 
 Localització, S-500. 
 Confirmació, S-600. 
 Ús específic en població, S- 700. 
 Caixetins de nom de carretera. 

 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries abans 
esmentades. 
 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 
lamel·les. 
 
Materials 

Tots els senyals i panells direccionals han de ser de nivell RA2 de retroreflexió, mesurat segons indica la 
norma UNE-EN 128899-1. 
 
Els suports i ancoratges, el material de substrat i el material retroreflectant hauran d'acomplir les 
especificacions fixades al PG-3 i a la norma 8.1-IC. 
 
També es tindrà present allò establert als següents documents: 
 UNE 135311: Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. 
 UNE 135312: Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, carteles y 

paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo. 
 UNE 135313: Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos 

de ensayo. 
 UNE 135314: Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 

sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos móviles de 
sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayo. 

 UNE 135320: Señalización vertical. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipos A y B. 
Características y métodos de ensayo. 

 UNE 135321: Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. 
Características y métodos de ensayo. 

 UNE 135331:  Señalización vertical. Señales verticales permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos de ensayo. 

 UNE 135332: Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles.
 direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical permanente. Materiales. 
Características y métodos de ensayo. 

 UNE 135333: Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y panelesdireccionales 
metálicos utilizados en la señalización vertical permanente. Materiales.Ensayos de comprobación.  

 UNE 135334: Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de 
vidrio.Características y métodos de ensayo. 

 UNE 135337: Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Embalaje, 
almacenamiento, manipulación, transporte e instalación. Materiales. Características y métodos de 
ensayo. 

 UNE 135340: Señalización vertical: Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas. 
Características y métodos de ensayo. 

 UNE 135352: Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos en servicio. 
Características y métodos de ensayo. 

 Manual interurbà: Manual de senyalització interurbana d’orientació, de la Direcció General de 
Carreteres. 

 Manual urbà: Manual de senyalització urbana d’orientació, del GT32 (CCTSV). 
 

Tots els senyals i panells direccionals han de tenir el dors de color gris blavós clar, amb l'escut de la 
Diputació de Girona serigrafiat amb color negre. Es podrà admetre, a judici del director de l'obra, que sigui 
una enganxina. També han de portar el nom o logotip de la casa fabricant i la data de la seva fabricació. 
 
a) Senyals de codi 
 
El substrat utilitzat en la fabricació dels senyals de codi serà acer galvanitzat que haurà d'acomplir amb els 
requisits especificats en la norma UNE-EN 12899-1. 
 
En el cas que la senyalització de codi acompanyi a la senyalització prevista en alumini, aquella també serà 
d'alumini. 
 
En cap cas s'admetran: 
- Perforacions de la cara del senyal a una distància inferior a cent cinquanta mil·límetres. 
- Vores del senyal no protegides, que el substrat sigui una placa plana. 
- Superfície de la placa del senyal sense protecció a la corrosió. 

 
Els materials retroreflectants seran conformes amb les característiques fixades a la norma UNE-EN 12899-1 
en els següents aspectes: 

 Coordenades cromàtiques. 
 Factor de luminància. 
 Coeficient de retroreflexió. 
 Durabilitat. 
 Resistència a la caiguda d'una massa. 

 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre vint-
i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada per 
estampat o embotiment. 
 

En carreteres amb voral igual o superior a un metre els senyals de perill han de ser de cent trenta-cinc 
centímetres (135 cm) de costat i els d'obligació i prohibició de noranta centímetres (90 cm) de diàmetre, 
fora el R-2, que ha de ser octogonal de noranta centímetres (90 cm) de doble apotema, i el R-1, que ha de 
ser com els de perill. 
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En carreteres sense voral, o amb voral d’amplada inferior a un metre, les mides corresponents seran de 
noranta centímetres (90 cm) de costat pels senyals de perill, i de seixanta centímetres (60 cm) de diàmetre 
pels d’obligació i prohibició, fora el R-2, que ha de ser octogonal de noranta centímetres (90 cm) de doble 
apotema, i el R-1, que ha de ser com els de perill. 
 
S'han de col·locar deixant un alçada lliure entre senyal i calçada de 2,20 metres a la zona urbana, d’1,80 
metres els senyals triangulars de 135 cm i els circulars de 90 cm, i d’1,50 metres els senyals triangulars de 
90 cm i els circulars de 60 cm. 
 
Els senyals i cartells situats als marges de la plataforma s'han de col·locar de manera que l'extrem més 
proper a la carretera estigui a una distància superior a 1,5 m de l'extrem exterior de la calçada i superior a 
0,5 m de l'extrem exterior del voral. En zona urbana o en illetes de mides reduïdes, l'esmentada separació 
pot baixar fins a 0,5 m. 
 
Els suports seran d'acer galvanitzat i de mides no inferiors a 80x40x2 mm per als senyals en carreteres 
amb voral inferior a un metre, i no inferiors a 100x50x3 mm per als senyals en carreteres amb voral igual o 
superior a un metre o quan sostinguin dos senyals. 
 
Per al càlcul dels esforços s’adoptaran els coeficients de majoració fixats a la UNE-EN 12899-1, classe 
PAF-2: 
 

Accions constants, càrregues permanents ................................. 1,35 
Càrregues de vent, dinàmica de neu i puntuals .......................... 1,50 
 

El coeficient parcial de seguretat de l'acer serà d' 1,05. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus de resistència característica superior 
a 20 N/mm2 (fck  20 N/mm2). 
 
b) Senyalització vertical en alumini 

 
El substrat utilitzat en la fabricació dels cartells serà alumini que haurà d'acomplir amb els requisits 
especificats en la norma UNE-EN 12899-1. 
 
b.1) Panells 

 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 5000, i la perfilaria dels tipus 6000. També seran 
admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior. 
 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els panells 
de plaques i els de lamel·les. 
 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També podran 
ser de lamel·les els panells de superfície major de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 
 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els panells 
seran d’un únic mòdul. 
 
Els panells podran ser dels cinc tipus següents: 
 

 Plaques reforçades perimètricament mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 
l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la 
cara posterior de la placa. 

 Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimètrics i reforçades, segons les mides, per guies també 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

 Plaques amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimètric. 
 Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 

 Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que 
unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermedis en funció de les seves 
dimensions. 

 
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els tipus 
c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i opcionalment per a 
interurbana. 
 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del plec 
o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 56 mm. 
 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent comprès entre 35 mm i 56 mm. 
 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització urbana i 
la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària 
d’orientació de Catalunya”. 
 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim de 15 

 o lacat amb un mínim de 40  color gris RAL 9006. Aquest acabats es realitzaran posteriorment al tall 
i/o doblegat dels perfils. Aquests acabats no es realitzaran a les lamel·les. 
 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al suport. 
Es col·locaran a una distància màxima de 30 cm l’una de l’altra. Han d'abastar tota l’amplada del plafó. 
Això és especialment important en les guies que coincideixen amb la dimensió horitzontal màxima dels 
plafons fletxa. L’extrem del conjunt cargol-femella que es col·loqui dintre de la guia serà una peça d’acer 
inoxidable d’una longitud mínima de 2,5 cm. 
 
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior aplicació 
de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà admès el 
xerografiat. 
 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre l'escut oficial de la Diputació de Girona, les dades del 
fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 50 mm i la dels guarismes de retolació de 20 
mm d’alçada. 
 
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte als 
plegaments. 
 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són: 
 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 
 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
 
b.2) Suports 

 
b.2.1) Suports de rètols 

 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i banderoles. 
 
Els aliatges admesos d’alumini seran aquells que garanteixin tant la resistència com l’extrusió dels perfils, 
basats en la sèrie 6000. També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte 
indicada en el present Plec. 
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Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 
tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport i amb un disseny que garanteixi la seva 
fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15  o lacat amb un mínim de 50  
color gris RAL 9006. 
 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 
segons els següent quadre: 
 

Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 

Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 

 
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient d’1,25. 
 
Per al càlcul dels esforços s’adoptaran els coeficients de majoració fixats a la UNE-EN 12899-1, classe 
PAF-2: 
 

Accions constants, càrregues permanents ............................... 1,35 
Càrregues de vent, dinàmica de neu i puntuals ........................ 1,50 
 

El coeficient parcial de seguretat de l'alumini serà d' 1,15. 
 
S'adoptarà com a mínim el valor de 1,5 kN/m2 per l'efecte de pressió més succió del vent sobre les 
plaques (classe WL8). La deformació de les plaques per l'acció del vent no superarà la centèsima de la 
llum (classe TDB3). A les comarques de l’Alt Empordà i Baix Empordà, on la situació sigui exposada al 
vent s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2 kN/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 
mínim de 3,5 mm. 
 

DIÀMETRE CATEGORIA RESISTENT  

 

76 mm MA     MB  

90 mm MC  

114 mm MD     ME  

140 mm ME       MF     MG  

168 mm MH  

 
Per materialitzar el conjunt telescòpic es podran utilitzar les combinacions de pal estructural i pal 
telescòpic que s’adjunten en la següent taula: 
 

Ø 
Pal Estructural 

Ø 
Pal Telescòpic 

76 mm  -- 

90 mm  -- 

114 mm  -- 

114 mm 90 mm 

140 mm 90 mm 

140 mm 114 mm 

168 mm 140 mm 

 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o identificació del 
fabricant. 
 
El director de les obres haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a 
les condicions definitives d'implantació. 
 
Els panells fins a sis metres quadrats (6 m2) portaran un únic suport. Els de més de sis metres quadrats (6 
m2) en portaran dos. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a sis metres quadrats (6 m2) quan els 
esforços no pugin ser absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari 
col·locar tres suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
 
En la senyalització vertical d'orientació implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 
l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de la 
calçada. El suport sobresortirà del panell deu centímetres (10 cm), amb una tolerància de + 5 cm. 
 
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) de 
l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 
d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 
distància serà de Hb/4. 
 

b.2.2) Suports per a pòrtics i banderoles 

 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma UNE EN 
10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 per als perfils i 5086 per a les xapes. També seran admesos 
altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present Plec. 
 
Els elements de sustentació de pòrtics i banderoles acompliran allò especificat en la norma UNE 135311 i 
en la norma UNE-EN 1090-1. 
 
b.3) Sistemes de fixació 

 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades al PG-3, referent als elements de 
sustentació i ancoratges. 
 

b.3.1) Suports tipus tubulars prismàtics 

 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 
disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm i 
seran d'acer zincat i qualitat mínima 5.6. Seran un mínim de quatre perns de 16 mm, calculats segons la 
norma EAE i amb un factor de seguretat addicional d'1,20. En el muntatge s'utilitzarà clau dinamomètrica 
per a qualitats de pern superiors a la 5.6. 
 
Les dimensions mínimes dels perns i les seves separacions s'ajustaran ala següent taula: 
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DADES PERNS 5.6 

Categoria base MC MD ME MF MG MH 

Ø 16 16 20 20 24 30 

d (m) 0,154 0,20 0,23 0,23 0,27 0,27 

L (m) 0,35 0,40 0,50 0,60 0,75 0,75 

P (m) 0,10 0,10 0,11 0,11 0,15 0,165 

 
 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues peces. 
Els perns d'ancoratge tindran la longitud d'ancoratge assenyalada a la taula anterior, basada en la EHE-
08. L'alçada de la base ha de ser com a mínim 1,5 vegades el diàmetre del pal, per evitar reptacions entre 
el suport i la base d'ancoratge. 
 
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible pe als impactes de 
vehicles lleugers. Per garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els corresponents 
certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçaran la totalitat del suport. Les 
abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i les de perfils extrusionats de 6 mm. Tots els 
cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues especificades 
en aquest Plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi lliscament entre ells i el 
suport. 
 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 81 mm pels panells oberts 
entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Per als panells tancats 
aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 71 mm. 
 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa d’alumini 
o ABS. 
 
b.3.2) Pòrtics i banderoles 

La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de planxes d’alumini i 
disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 

 
b.4) Fonaments 

Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix als 
capítols d'aquest Plec que es refereixen als formigons. 
 

Les dimensions mínimes dels fonaments en funció dels suports seran les reflectides a la taula següent. 
 
 

SUPORT FONAMENT 

Categoria 
base 

Moment 
admissible 

Moment de 
servei 

Llarg 
a 

Ample 
b 

Alçada 
c 

 (kN x m) (kN x m) (m) (m) (m) 

MA 1,0 0,7 0,60 0,60 0,50 

MB 2,5 1,7 0,90 0,60 0,60 

MC 5,0 3,3 1,10 0,70 0,70 

MD 10,0 6,7 1,30 0,90 0,80 

ME 15,0 10,0 1,50 0,90 0,90 

MF 25,0 16,7 1,70 1,10 1,00 

MG 35,0 23,3 1,90 1,20 1,10 

MH 50,0 33,3 2,10 1,30 1,20 

 
A efectes d'establir les mides adequades, el fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les 
pressions sobre el terreny es tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul 
s'adoptarà una relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior 
a 0,1 N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La Direcció d'Obra podrà 
modificar aquests límits una vegada examinat el terreny. 
 
Per als pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de 
formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
 
Acreditació del materials 
El compliment dels requisits exigits s'acreditarà mitjançant la presentació del marcatge CE i la declaració 
de prestacions del fabricant. 
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La declaració de prestacions inclourà informació sobre els valors dels següents paràmetres o sobre si 
passa o no passa en la classe seleccionada: 
 
Per al suport: 

 Resistència a càrregues horitzontals, a flexió i a torsió: valor del moment flector màxim i 
l'excentricitat, mòdul de rigidesa a flexió, moment torsor màxim, mòdul de rigidesa a torsió. 

 Comportament davant l'impacte de vehicle. 
 Durabilitat: resistència a la corrosió, resistència a la penetració de pols i aigua. 
 Per al substrat: 
 Resistència a càrregues horitzontals: ancoratges, càrrega del vent, deformació temporal, càrrega 

deguda a la neu, càrregues puntuals, deformació permanent, coeficient parcial de seguretat. 
 Visibilitat: coordenades cromàtiques i factor de luminància, coeficient de retroreflexió. 
 Durabilitat: resistència a la caiguda d'una massa, resistència a l'envelliment, resistència a la 

corrosió, resistència a la penetració de pols o aigua. 
 Per a les làmines retroreflectants: 
 Visibilitat: coordenades cromàtiques i factor de luminància, coeficient de retroreflexió. 
 Durabilitat: resistència a la caiguda d'una massa, resistència a l'envelliment. 

 
El director de les obres, abans d’admetre llur ús a l’obra, podrà ordenar la comprovació de les 
característiques fotomètriques i colorimètriques segons allò especificat a la norma UNE-EN-12899-1. 
 
En el cas de que l'acreditació documental sigui invàlida o incompleta aquests assaigs d’autorització d’ús 
seran a càrrec del contractista, sense que el seu cost computi a efectes de la limitació contractual a càrrec 
del contractista. 
 
Especificacions de les unitats acabades 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació instal·lats compliran els requisits de comportament que figuren 
en el marcatge CE conforme a allò establert en la norma UNE-EN 12899-1. 
 
Concretament hauran de complir allò establert per les següents característiques: 
 
- Resistència a càrregues horitzontals. 
- Resistència a flexió. 
- Resistència a torsió. 
- Deformació temporal (cares del senyal i suports) a flexió. 
- Deformació temporal dels suports a torsió. 
- Deformació permanent. 
- Comportament en cas d'impacte de vehicle. 
- Coordenades cromàtiques i factor de luminància. 
- Coeficient de retroreflexió. 
- Resistència a la caiguda d'una massa. 
- Resistència a l'envelliment. 

 
 
2.6.- Materials a col·locar per la hidrosembra. 
 

 Definició 

La hidrosembra és una sembra mecànica en la qual es tracta de projectar una barreja de llavors, adobs 
minerals, fixadors o estabilitzants, mulch i aigua per mitjà d'una hidrosembradora i consisteix en l’aplicació 
de llavors i productes per afavorir la seva subjecció sobre la superfície dels talussos i terra vegetal i 
desenvolupament mitjançant una suspensió aquosa. 
 

 Materials 
Llavors. S'entén per llavor, l'element botànic que té com a finalitat multiplicar l'espècie. L'embrió és l'òrgan 
vital de la llavor capaç de reproduir la planta, mentre que les restants estructures (substàncies de reserva o 
capes protectores) són només acompanyants. 

 
Les llavors procediran d'empreses comercials acreditades i seran de la mida, aspecte i color de l'espècie 
botànica seleccionada. Per a qualsevol partida de llavor s'exigirà el certificat d'origen, i aquest ha d'oferir les 
garanties suficients al director Facultatiu. 
 
Les llavors només es podran sembrar amb l'aprovació de la direcció facultativa, i es podran realitzar proves 
de germinació a compte del Contractista, seguint les normes actuals de Qualitat. 
 
Les característiques tecnològiques que han de complir són: 

 Puresa: superior al 90%. 
 Facultat germinativa: superior al 95%. 
 Pes: en cap cas serà inferior al 75% del total del producte envasat. 
 Estat sanitari: cal eliminar les llavors que hagin estat atacades per insectes, fongs, bacteris o altres 

animals, i les que presenten símptomes d'haver patit malalties criptogàmiques. 
 Grau d'humitat: inferior al 13%. 
 Mida i calibre: característica específica de cada varietat. 

 
Les llavors escollides i les seves proporcions s’han pensat en funció de: 

1. utilitzar espècies amb diferent velocitat de germinació. 
2. varietats que puguin suportar condicions difícils de sequedat. 
3. cal que tinguin sistemes reticulars potents i amb capacitat per fer un bon recobriment superficial. 

 
Mulch: Facilita la germinació de les llavors i les protegeix contra agents meteorològics adversos. 
Preferiblement s'utilitza Mulch d’origen orgànic de fibra de fusta verge que no contingui elements nocius pels 
éssers vius. 
 
En aquest cas utilitzarem Mulch de palles seleccionades de fibra curta i cotó tractat per als ocells i insectes+ 
turbes riques en matèria orgànica (70% MO) per tal de formar un bon llit de substrats que afavoreixi la 
correcta germinació de la llavor. 
 
Fixadors: són productes orgànics o inorgànics que s’apliquen en dissolució aquosa o en pols i que penetren a 
través de la superfície del terreny reduint-ne l’erosió per aglomeració física de les partícules del terreny, 
generalment amb l'establiment d'enllaços col·loïdals de naturalesa orgànica. 
 
El reticulat format ha de permetre la circulació d'aire i el manteniment de la humitat del terreny, millorant la 
seva estructura i proporcionant un medi biològic més idoni. Així mateix, aplicats amb les llavors fixen aquestes 
contra el terreny evitant així el seu desplaçament. 
Els fixadors són compostos formats per polibutandienos, alginats, derivats de cel·lulosa, derivats de midó, 
acetat de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i altres. Seran biodegradables i no 
nocius pel medi. 
 
Adobs: L’adob a utilitzar serà d’alliberació lenta però combinat sempre amb adob orgànic líquid 
d’un efecte més ràpid. També s’incorporaria a la barreja un contingut d’aminoàcids per tal d’afavorir la 
germinació i desenvolupament de la llavor. 
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
3.1.- Treballs generals. 
 
3.1.1.- Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o 
part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs 
per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic 
especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els 
vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la 
qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de 
replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 
sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries 
per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les 
comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 
topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per 
necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà 
per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 
recuperats. 
 
3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes 
les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades 
per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a 
l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 

excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 
caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, 

etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les 

obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 
manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, 
útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, 
capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a 
manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 
figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a 
peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i 
autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els 
elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el 
Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 
Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat 
a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, 
potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de 
les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació 
en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
3.2.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG-3. 
 
Es fresarà una profunditat de mínim 5 cm. 
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3.3.- Moviment de terres. 
 
3.3.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres DE QUALSEVOL MIDA, 
soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la 
cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
 
3.3.2.- Excavacions. 
 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. 
La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
 

 Excavació. 
 Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
 Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
 Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 
treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop 
aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 
lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, 
runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la 
superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En 
cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es 
permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es 
remogui amb freqüència convenient. 
 
Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de 
paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones 
d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels 
replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 
convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i 
l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 
mecànics. 

 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva 
superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 
dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca, amb o sense voladura. 
 
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells 
picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran les 
obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 

desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i 
fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als 
plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap 
excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es 
procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, 
podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions 
d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors eixamplaments. 
En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai 
mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. 
Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de 
correcció necessàries. 
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 



    Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs). 
 

  

 
PLEC DE CONDICIONS Pàg. 20 de 33 

 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats 
amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que 
siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a 
les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, davant 
els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu 
càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de 25 centímetres entre cotes 

extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte 
o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol 
cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent 
d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera 
que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de fins 
a 25 cm, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de 10 
cm en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a 10 cm 
en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de 5 cm en més o menys per a les 
realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, 
enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, fer el saneig d'arrels, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. 

Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb 
trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es 
trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, 
fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i 
descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials 
inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 
dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 
 

- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en excavació en terreny sense 
classificar, incloent-hi roca. S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal 
la utilització de mitjans mecànics de gran potència.  
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 
vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o 
dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , 
es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les 
modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima 
d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de 
l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que 
existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en 
el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista 
assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 
sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les 
proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies 
respecte a la cota teòrica en més o en menys, de ±5cm en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys 
vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer 
Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com 
irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant 
els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions 
es puguin executar sense interrupció. 
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Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 
picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i detonadors. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran 
adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. 
Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.  
 
3.3.3.- Terraplenats i esplanades. 
 
Els terraplenats es faran amb sòl adequat. 

Per la formació de l’esplanada E2 (EV2 > 120 MPa) es seguirà el criteri següent: 
 

 Pels trams 0+985-1+680, 1+760-1+840 i 2+140-2+433, es col·locaran 75 cm de sòl seleccionat amb 
estesa en dues capes, la inferior de 40 cm de gruix amb sòl seleccionat procedent de l’obra i la 
superior de 35 cm de gruix amb sòl seleccionat procedent de préstec.  
 

 Pels trams 1+680-1+761 i 1+841-2+140, es col·locaran 35 cm de sòl seleccionat tipus 3 (CBR>20) 
segons la instrucció de ferms 6.1 IC, també provinent de préstec. Això no obstant, un cop s’hagi 
executat el desmunt fins la capa inferior del ferm caldrà comprovar la capacitat portant del fons de 
caixa, i si aquesta fos suficient, es podrà obviar aquesta capa, i col·locar directament la capa de ferm. 

 
i la capa d'esplanada amb sòl seleccionat. S'estendrà en capes de 25 cm de gruix màxim. 
 
3.3.4.- Acabats. 
 
Serà d'aplicació l'article 341 del PG-3. 
 

3.4.- Drenatge. 
 

3.4.1.- Cunetes de formigó executades in situ. 
 

- Definició. 
 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400 del PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-20. 
 
- Execució de les obres. 
 
Aquesta unitat d'obra comprèn la demolició o excavació necessaris per al seu emplaçament, el formigó i 
encofrat necessari per a la seva execució, així com la càrrega i transport a l'abocador autoritzat dels 
materials sobrers, i tots els restants treballs necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra. Així 
mateix inclou el replè amb material seleccionat compactat d’acord amb les exigències de coronació de 
terraplè, i el reperfilat d’aquest material. 
 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació de les 
superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) amb la 
seva corresponent closa. 

 
L'acabat de la cuneta revestida ha de ser remolinat. 
 
En cas de cuneta revestida en entrada o sortida de broc, la partida inclou els remats necessaris per 
aconseguir una transició correcta entre els dos elements. 
 

 
3.4.2.- Cunetes sense revestir. 
 

- Definició 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als plànols. 
 
- Execució de les obres 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant tota la 
durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat de les 
mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
 
La neteja, reposició i restitució de cunetes comprèn l'esbrossada, l'excavació i el reperfilat necessaris, amb 
mitjans mecànics o manuals, perquè aquesta faci la seva funció drenant, donant-li la secció adequada, un 
pendent cap als llocs de desguàs, evitant els embassaments, així com el transport a l'abocador autoritzat els 
materials procedents de l'operació. 
 
Per aquests efectes, el contractista ha de disposar i utilitzar a l'obra dels mitjans d'anivellació necessaris. 
El reperfilat de cunetes inclou els treballs necessaris per realitzar el condicionament de les cunetes no 
revestides i del peu de desmunt immediat, amb retirada del material sobrant i transport a l'abocador 
autoritzat, reperfilant a tot el llarg per tal de refer les zones obturades o degradades amb el fi de reposar les 
característiques inicials de la cuneta i del peu de desmunt. 
 
3.4.3.- Elements prefabricats de drenatge. 
 
Brocs 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 

 El subministrament dels brocs. 
 L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels brocs. 
 El transport a abocador dels productes d'excavació. 
 La preparació de l’assentament. 
 Col·locació i rejuntat amb els tubs, incloent peces especials. 
 La fabricació i posada en obra del formigó i els encofrats necessàris. 
 El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 

baixants. 
 El rebliment amb material producte de l'excavació. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 
 
Tubs de formigó  
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 

 El subministrament dels marcs i tubs. 
 L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de 

formigó i plànols. 
 El transport a abocador dels productes d'excavació. 
 La preparació de l’assentament. 
 Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb altres elements o 

canonades. 
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 La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 
estrebades necessàries. 

 El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 
baixants. 

 El rebliment amb material producte de l'excavació. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 
 

- Execució de les obres. 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó. 

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) i l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per l'assentament correcte dels tubs, juntes, 
colzes, etc. Si en el Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera 
queda inclòs en aquesta operació de l'assentament.La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als 
plànols es farà contrapendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat 
comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació, tant en 
alineació com en pendent. La col·locació s'efectuarà amb els medis adequats per tal d'evitar danys en els 
tubs per cops, subjecció dolenta, etc. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per 
metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. La construcció 
de les juntes s'ajustarà al que figura en els plànols o prescripcions tècniques particulars, o, en cas que ho 
siguin, a les instruccions de la Direcció d'Obra. En qualsevol cas, seran completament estancades. Es rebran 
amb morter de ciment , podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es 
rebran i segellaran interiorment. 

3.5.- Ferms i paviments. 
 
 
3.6.1.- Tot-ú artificial. 
 
- Preparació de la superfície existent 
 
No s’estendrà el tot-ú artificial fins que no s'hagi comprovat que la densitat, rasants i pendents de la superfície 
sobre la qual s'ha d’estendre, es corresponen amb les toleràncies del present Plec. 
 
Per això, a més de l'eventual reiteració dels assaigs d'acceptació d'aquesta superfície, el director de les obres 
podrà ordenar el pas d'un camió carregat per tal d'observar el seu efecte. 
 
Si existissin defectes o irregularitats que ultrapassin les tolerables, es corregiran d'acord amb el que es 
prescriu a la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
- Preparació del material 
 
El procediment de preparació del material haurà de garantir la verificació de les condicions granulomètriques i 
de qualitat exigides. Això exigirà normalment la preparació en central. Llevat que el director de les obres ho 
autoritzi expressament, després de fixar-se el procediment i els assaigs de control necessaris, no es podrà fer 
la mescla in situ. 
 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma UNE 103501, 
podrà ésser ajustada a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació, segons el resultat dels 
assaigs realitzats en el tram de prova. 
 
- Extensió d'una tongada 
 

Els materials prèviament barrejats, s'estendran un cop acceptada la superfície d'assentament, prenent les 
precaucions necessàries per evitar una segregació o contaminació, en tongades de gruix uniforme, 
suficientment reduït perquè, amb els mitjans disponible, s'obtingui en tot el gruix el grau de compactació exigit. 
El gruix de la tongada estarà entre deu (10) i trenta (30) centímetres. 
 
Les eventuals aportacions d'aigua es faran abans de la compactació. Després la única humectació admissible 
serà la destinada a aconseguir en superfície la humitat necessària per l'execució de la capa següent. L'aigua 
es dosificarà adequadament, procurant que en cap cas un excés renti el material. 
 
- Compactació de la tongada 
 
Aconseguida la humitat més convenient, la qual no haurà d'excedir l'òptima en més d'un (1) punt percentual ni 
estar per sota l'òptima en més d'un punt i mig (1,5%), es procedirà a la compactació de la tongada, que es 
continuarà fins assolir la densitat requerida. 
 
Les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent, o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin l'ús de l'equip que normalment s'estigués fent servir es compactaran amb 
mitjans adequats a cada cas, de forma que s'assoleixin les especificacions exigides al tot-ú artificial com a 
base granular. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 
 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà 
l’amplada i el pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els plànols la disposició dels punts singulars tangents de corbes 
horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
La rasant no pot superar a la teòrica ni quedar més de 20 mm per sota de la teòrica en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada 
tant paral·lelament com normalment a l’eix de la carretera. 

 
No existiran zones on l'aigua pugui quedar retinguda. 
 
Tram de prova 
El director de l'obra podrà exigir l'execució d'un tram de prova als efectes indicats en el PG-3. 
 
L'execució del tram de prova serà preceptiva quan no existeixi experiència prèvia de l'ús del material o de 
l'equip proposat, a judici del director d'obra. 
 
Especificacions de la unitat acabada 
Les especificacions sobre la regularitat superficial indicades en al PG-3 només seran exigibles en trams de 
nova construcció, quedant els trams d'eixamplament eximits del seu compliment. 
 
Limitacions de l'execució 
El tot-ú es podrà col·locar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 
humitat del material que superin en més d'un punt percentual (1%) la humitat òptima. 
 
Es procurarà evitar l'acció de tot tipus de trànsit sobre la capa executada mentre no es construeixi la capa 
següent. 
 
Si això no fos possible, s'estendrà àrid de cobertura sobre el reg d'imprimació i es procurarà que el trànsit que 
necessàriament hagués de passar per sobre es distribueixi de forma que no es concentrin les roderes en una 
sola zona. 
 
El contractista serà responsable dels danys ocasionats, havent de procedir a la seva reparació d'acord amb 
les instruccions del director de les obres. 
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Control de qualitat 
De manera complementària a les especificacions del PG-3, es tindrà present: 
 
a) Control de producció 
 
Llevat que el producte hagi estat fabricat en la pròpia obra, ha de venir preceptivament amb marcatge CE 
amb sistema d'avaluació de conformitat 2+. Si no disposa del marcatge CE es rebutjarà i no podrà usar-se. 
 
En cas de produir-se en la pròpia obra, o en cas de presentar-se alguna anomalia en la fabricació, transport o 
manipulació, es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 1.000 m3 de material produït: 

 1 Próctor modificat, segons UNE 103501. 
 1 equivalent de sorra, segons annex A de l'UNE-EN 933-8. 
 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 

 
- Cada 5.000 m3 de material produït: 

 1 índex de llànties segons UNE-EN 933-3. 
 1 límit líquid, segons UNE 103103. 
 1 índex de plasticitat, segons UNE 103104. 
 1 contingut de fins en l'àrid gruixut segons UNE-EN 933-1. 
 1 proporció de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut segons UNE-EN 933- 

 
- Cada 15.000 m3 de material produït: 

 1 coeficient de Los Àngeles, segons UNE-EN 1097-2. 
 
 
b) Control de recepció 
 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 
aleatòriament: 
 
a)  6 determinacions d’humitat natural, segons UNE 103300. 
b)  6 determinacions de densitat “in situ”, segons UNE 103503. 
c)  1 assaig de càrrega amb placa de 300 mm, segons UNE 103808. 
 
Criteris d’acceptació o refús del lot 
S'aplicaran els criteris del PG-3. 
 
 
3.6.2.- Mescles bituminoses. 
 
 Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
a) Instal·lació de fabrica 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 t/h). 
El número mínim de tremuges per a àrid en fred serà de quatre (4). 
 
b) Estenedores 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 t/h) i estaran proveïdes de 
dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats pel Director de les 
Obres, i d’un element calefactor  per a l’execució de la junta longitudinal. 
La precompactació a sortida d'estenedora serà, com a mínim del 90% de la densitat final exigida. 
 
c) Equip de compactació 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 
intermèdia i de trànsit. 

Com a mínim estarà composat per: 
 Un compactador vibratori de rodet metàl·lic o mixt, de vuit tones (8 t) 
 Un compactador de pneumàtics de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre 

tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director de les Obres d'acord amb la capa, gruix i quantitat 
estesa. 
 
Execució de les obres 

a) Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
No s’iniciarà la fabricació abans que el Director de les Obres hagi aprovat la corresponent fórmula de treball. 
Aquesta fórmula haurà de fixar, com a mínim: 
 

 Identificació i proporció de cada fracció d’àrid 
 Granulometria dels àrids combinats 
 Dosificació de la pols mineral d’aportació 
 Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat 
 Dosificació de lligant hidrocarbonat 

 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 

 Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 
lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
 La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
 La temperatura màxima de la mescla en iniciar la compactació i la mínima en acabar-la. 

 
La temperatura màxima de la mescla en sortir del mesclador no serà superior a cent seixanta-cinc graus 
Celsius (165ºC). La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport no serà 
inferior a cent trenta graus Celsius (130 ºC) 
 
Així mateix hauran de constar les característiques de la mescla en quan a: 

 Contingut de buits i densitat 
 Resistència a la deformació permanent 
 Sensibilitat a l'aigua  

 
b) Proveïment d'àrids 
El Contractista haurà de posar en coneixement del Director de les Obres, amb quatre dies de termini, la data 
d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids corresponents 
a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. El 
consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) Estesa de la mescla 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat romanent, iniciant el seu 
reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 

 L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
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 Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

 També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 

 En obres sense manteniment de la circulació, l'amplada d'estesa serà la de la capa, treballant si fos 
necessari amb dues estenedores lleugerament desfasades, evitant la realització de juntes 
longitudinals. 

 L’extensió s’executarà amb la major continuïtat possible, ajustant el número de camions i la velocitat 
de l’estenedora a la producció de la central, de manera que l’estenedora no s’aturi. En cas de 
detenció, es comprovarà sempre que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la 
tremuja de l’estenedora i sota d’aquesta, no baixi de la prescrita a la fórmula de treball. En cas 
contrari s’executarà una junta transversal. 

 
On sigui impossible l’ús d’estenedores, el Director de les Obres haurà d’aprovar el procediment a seguir. 
 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra, en funció del resultat al tram de 
prova o d’experiències similars anteriors. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del trànsit. 
 
Sempre que sigui possible les capes de regularització s'han d'estendre amb una estenedora dotada de 
palpadors sobre una regla llarga o sistema similar. 
 
Trams de prova 

Si no hi hagués experiència prèvia en l'ús i execució de l'aglomerat projectat, abans d'iniciar els treballs, el 
Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual 
a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. El Director de les Obres determinarà si és acceptable com 
a part integrant de l’obra en construcció. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la capa, 
granulometria del material compactat, densitat  i contingut del lligant. En capes de trànsit es comprovarà 
expressament la macrotextura superficial, mitjançant el mètode del cercle de sorra 
 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director de les Obres decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 
sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i 
aprovat pel Director de les Obres. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, 
fins a la seva aprovació definitiva. 
 
No es podrà procedir a la producció sense que el Director de les Obres hagi autoritzat l’inici en les condicions 
acceptades després del tram de prova. 
 
En cas de que el Director de les Obres consideri suficientment provada per l'experiència la conveniència del 
sistema d'execució previst, podrà eximir al Contractista de l'obligació de controlar-la segons el que indiquen 
els paràgrafs anteriors. En aquest cas, el Director de les Obres fixarà, si ho considera necessari, els 
requeriments per a l'aprovació.  

 

Especificacions de la unitat acabada 

a) Granulometria 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) les 
següents: 

 Tamisos superiors al 2 mm l'UNE-EN 933-2: quatre per cent (±4%) 
 Tamís 2 mm de la'UNE-EN 933-2: tres per cent (±3%) 
 Tamisos compresos entre el 2 mm i el 0,063 mm de l'UNE-EN 933-2: dos per cent (±2%). 

 Tamís 0,063 de l'UNE-EN 933-2: u per cent (±1%). 
 
b) Dosificació del lligant hidrocarbonat 
La dosificació mínima de lligant hidrocarbonat no ha de ser inferior al quatre per cent (4,00 %) de la massa 
total de la mescla bituminosa (pols mineral inclòs), ni al cinc per cent (5,00 %) en capes de trànsit. 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, referida 
a la massa total de la mescla bituminosa (inclòs pols mineral), serà del tres per mil (± 0,30 %). 
 
c) Densitat 
La densitat no serà inferior al noranta-vuit per cent (98%) de la densitat de referència de la mescla emprada 
per gruixos de capes de ferm igual o superior a 6 cm; i al noranta-set per cent (97%) de la densitat de 
referència de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
 
d) Regularitat 
La superfície acabada no presentarà irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 mm), al 
comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m) segons la Norma NLT-334. 
 
L'índex de regularitat internacional (IRI), segons la NLT-330, ha de ser inferior a tres unitats (3,0) en la totalitat 
del tram, a dos unitats i cinc dècimes (2,5) en un 80% dels hectòmetres del tram, i a dos unitats (2,0) en el 50% 
dels hectòmetres. 
 
e) Macrotextura superficial i resistència al lliscament 
La superfície de qualsevol capa ha de presentar una textura homogènia, uniforme i exempta de segregacions. 
La superfície de la capa de trànsit acomplirà els valors de la taula 542.15 pel que fa a macrotextura superficial 
i resistència al lliscament. 
 
f) Cotes i amplada 
Es compararà cada vint metres (20 m) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir en 
més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de 
base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior a 
la teòrica. 
 
Limitacions de l’execució 

Caldrà autorització expressa del Director de les Obres per executar aquesta unitat d’obra en les següents 
condicions: 
Si el gruix de la capa és igual o superior a cinc centímetres (>=5 cm), quan la temperatura ambient a l’ombra 
sigui inferior a cinc graus Celsius (5 ºC). 
Si el gruix de la capa és inferior a cinc centímetres (<5 cm), quan la temperatura ambient a l’ombra sigui 
inferior a vuit graus Celsius (8 ºC). 
Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 
 
Control de qualitat 
a) Control de procedència 
Si els material disposen de marcatge CE amb un sistema d'avaluació de la conformitat 2+, el control podrà 
efectuar-se verificant que els valors declarats documentalment compleixen les especificacions requerides. 
 
En cas contrari, o quan el Director de les Obres ho consideri oportú, s'executaran els assaigs especificats a 
continuació. En el cas d'absència de certificat CE, el cost d'aquests assaigs anirà a càrrec del contractista 
sense que computi a efectes de la limitació del cost del control de qualitat que pugui establir el Plec de 
Clàusules aplicable al contracte. 
 
a.1 Lligant hidrocarbonat 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendran dues (2) mostres segons la 
UNE-EN 58. Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assaigs: 
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 1 penetració, segons UNE-EN 1426. 
 1 punt d'estovament, segons UNE-EN 1427. 
 1 índex de penetració, segons l'annex A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2 

segons correspongui. 
 1 resistència a l'envelliment, segons UNE-EN 12607-1. 
 1 punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593. 
 1 punt d'inflamació en vas obert, segons ISO 2592. 
 1 solubilitat, segons UNE-EN 12592. 

 
L’altra mostra es guardarà fins el final del període de garantia, a disposició del Director de les Obres. 
 
a.2 Àrids 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

 Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons UNE-EN 933-8. 

 
Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

 1 índex de llenties, segons UNE-EN 933-3. 
 1 proporció de partícules triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
 1 proporció d’impureses per a àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130. 

 
Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons UNE-EN 1097-8. 
 1 desgast de Los Angeles, segons UNE-EN 1097-2. 
 1 densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons UNE-EN 1097-6. 

 
a.3 Filler 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada una 
d'elles: 
- 1 densitat aparent segons l’annex A de la UNE-EN 1097-3. 
- 1 granulometria segons UNE-EN 933-10. 
 
b) Control d’execució 
b.1 Fabricació 
En el cas de que el producte disposi de marcatge CE amb sistema d'avaluació de la conformitat 2+, 
s’efectuarà una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 
marcatge CE acompleixen les especificacions establertes. 
 
En cas contrari, o quan el Director de les Obres ho consideri oportú, s'executaran els assaigs especificats a 
continuació. En el cas d'absència de certificat CE, el cost d'aquests assaigs anirà a càrrec del contractista 
sense que computi a efectes de la limitació del cost del control de qualitat a càrrec del contractista que pugui 
establir el Plec de Clàusules aplicable al contracte. 
 
b.1.1 Mescla d'àrids en fred 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra 
per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, s'efectuaran els següents assaigs: 

 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
 1 equivalent de sorra, segons annex A de la UNE-EN 933-8. 

 
b.1.2 Mescla d'àrids en calent 
Diàriament sobre una (1) mostra en blanc presa aleatòriament del mesclador, s'efectuarà el següent assaig: 

 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
 
b.1.3 Mescla bituminosa 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra per 
la tarda, s'efectuaran els següents assaigs: 

 1 dosificació del lligant, segons UNE-EN 12697-1. 

 1 granulometria dels àrids extrets, segons UNE-EN 12697-2 
 Contingut de buits segons UNE-EN 12697-8 i densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el 

mètode d’assaig indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, en provetes preparades segons UNE-
EN 12697-30 aplicant setanta-cinc (75) cops per cara. 

 
Cada setmana: 

 1 resistència conservada a tracció indirecta després d’immersió, segons la UNE-EN 1297-12. 
 
b.1.4 Temperatura 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2 Posada en obra 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora, comprovant que es compleixen les 
limitacions especificades a la fórmula de treball. 
 
Com a mínim un cop al dia, dos si s'executen més de 500 tones, s'agafaran mostres de la mescla fabricada i 
es prepararan un joc de tres provetes. Sobre aquestes es determinarà: 
 
Dosificació del lligant, segons UNE-EN 12697-1. 
Granulometria dels àrids extrets, segons UNE-EN 12697-2 
Contingut de buits segons UNE-EN 12697-8 i densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode 
d’assaig indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, en provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 
aplicant setanta-cinc (75) cops per cara. 
 
En cas d'haver efectuat el control indicat en l'apartat b.1.3, el Director de l'Obra decidirà si es pot ometre el 
control sobre les mostres preses a obra. 
 
Es comprovarà que per l’execució de la compactació es segueixen les indicacions aprovades en la fórmula de 
treball.  
 
b.3 Producte acabat 
 
Es considerarà com a lot el menor que resulti d’aplicar els criteris següents a una sola capa de mescla 
bituminosa: 
 

 Cinc-cents metres de calçada 
 Tres mil cinc-cents metres quadrats de calçada 
 La fracció construïda diàriament. 

 
Sobre cada lot es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
 
5 determinacions de densitat i gruix segons la UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d’assaig que 
figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20. Sobre aquests testimonis s'efectuarà també la comprovació 
d'adherència entre capes (NLT-382) 
 
Així mateix s'haurà de comprovar el compliment de les especificacions referents a regularitat superficial, 
macrotextura superficial i resistència al lliscament. 
 
Criteris d’acceptació o refús 
a) Densitat 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al noranta-vuit per cent (98%) de la densitat de referència per 
gruixos de capes de ferm igual o superior a 6 cm; i al noranta-set per cent (97%) de la densitat de referència 
per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta-vuit 
per cent (98%). 
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Si la densitat mitjana és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la mínima necessària per ser acceptat el lot, 
es retirarà el material afectat i es reposarà a compte del Contractista. 
Si la densitat mitjana és inferior a la mínima necessària per ser acceptat el lot, però és superior al noranta-cinc 
per cent (95%), s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
 
b) Percentatge de buits 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542. S'admetrà 
com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
c) Gruix 
En cas de capes de gruix continu, el gruix mitjà no pot ser inferior a l'especificat als plànols. No més de dues 
(2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
Si el gruix obtingut no acompleix el criteri d’acceptació fixat, es procedirà segons indica l’article 542.10.2 del 
PG-3. 
 
 

3.6.- Senyalització i abalisament. 
 
3.6.1.- Senyalització horitzontal. 
 
S'acompliran les prescripcions en quan a neteja, preparació de la superfície, premarcatge i limitacions a 
l'execució que especifica l'article 700 del PG-3. 
 
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el director de les obres els punts 
on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançament. 
 
Abans de l'inici de l'aplicació de qualsevol tipus de marca vial, el contractista ha de sotmetre a l'aprovació del 
director de les obres els sistemes de senyalització per a protecció de les marques acabades de pintar fins 
que estiguin completament seques. 
 
Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera s'aplicaran en dues mans. La primera un cop 
transcorregudes 24 h de l'execució del paviment i la segona entre quinze i trenta dies després de l'aplicació 
de la primera. 
 
Les marques vials en zebrats, lletres i fletxes que s'hauran de realitzar amb pintura de dos components, 
s'aplicaran preferentment amb una pala d'estendre, sobre una superfície delimitada prèviament amb cinta 
adhesiva. 
 
El temps de curat no ha de ser superior a 20 minuts. 
 
Els envasos buits i les restes de materials de qualsevol mena, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, sent totalment prohibit vessar-los als 
dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
Control de qualitat 
 
a) Materials 
 
La idoneïtat dels materials es controlarà mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en la 
informació que acompanya al marcatge CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec i en el 
PG-3. 
 
El director de les obres podrà ordenar, en qualsevol moment, la realització de qualsevol assaig de 
comprovació de les característiques. En cas d'absència de la documentació esmentada en el paràgraf 
anterior, el cost d'aquest control no serà imputat a efectes de no sobrepassar el límit a càrrec del contractista 
que fixi el contracte. 

 
b) Control d'aplicació 
 
El director de les obres podrà decidir efectuar el control d'aplicació d'acord amb el procediment fixat en l'article 
700.8 del PG-3. 
 
c) Control de la unitat acabada 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, es realitzaran controls de les marques 
viàries per determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen les especificacions 
mínimes marcades a la taula següent. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TIPUS DE MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

Coeficient de retroreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 
luminància ( ) 

 
 
SRT A 180 dies A 365 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent (blanca) 200 150 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

 
El mètode d'assaig per determinar el coeficient de retroreflexió serà el puntual, amb equips portàtils. Si el 
resultat no fos satisfactori el contractista podrà encarregar al seu càrrec un assaig amb equip dinàmic d'alt 
rendiment. 
 
Els criteris d'acceptació o rebuig seran els fixats al PG-3. 
 
3.6.2.- Senyalització vertical. 
 
L'execució de les unitats d’obra de senyalització vertical de codi inclou, sense que la relació sigui limitadora, 
els treballs següents: 
 

 Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retroreflectància. 
 Subministrament. 
 Emmagatzematge. 
 Trasllat a l’obra de les plaques i tots els elements per a fixar-les als pals de suport. 
 Muntatge de plaques (presentació, orientació i subjecció de la placa al suport). 
 Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
 Replanteig. 
 Obertura de clots pels fonaments. 
 Subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó dels fonaments. 
 Subministrament del pal. 
 introducció del pal en el formigó tendre, aplomat. 
 Manteniment amb tornapuntes i falques. 

 
A més, totes aquestes unitats inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra mentre 
s’executen les operacions esmentades; els materials, treballs i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les 
unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment. 
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La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitadora, prèvia 
aprovació per part de la Direcció d'Obra de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  
 

 Senyalització d'obra i seguretat viària. 
 Replanteig dels senyals. 
 Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament. 
 Verificació de gàlibs. 
 Demolició del paviment de qualsevol tipus. 
 Excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny, tant si és mecànica com manual, 

inclòs I'apuntalament i I'esgotament si s'escau. 
 Càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 

inclòs el cànon d'abocament. 
 Subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells 

i qualsevol altre material necessari. 
 Eventuals encofrats per sobre la rasant. 
 Col·locació, vibrat, curat i arremolinat del formigó. 
 Col·locació d'ancoratges. 
 Col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 

etc. 
 Reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
 Neteja final i reposició dels elements malmesos pels treballs. 
 Retirada de la senyalització d'obres. 
 Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals. 

 
Abans de l'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'Obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades de l'industrial que realitzarà la senyalització. 
 
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir les 
especificacions del present Plec de Condicions. 
 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació de 
Catalunya, de la Direcció General de Carreteres. 
 
El replanteig dels senyals es realitzarà amb l'ajuda d'un GPS o amb PK calculat amb odòmetre (PK + 
distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de 7 m. En primera 
fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la 
visibilitat i l'adequació a la normativa. En cas que la Direcció d'Obra aprovi la implantació, es procedirà a 
materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques formigonades o sistemes 
equivalents. En cas que la Direcció d'Obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una 
altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit pel Servei de Xarxa Viària de la Diputació de Girona. 
Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans. 
 
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per al bon 
desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre personal que sigui 
apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista. 
 
Una vegada executada l'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o 
modificarà les mides previstes inicialment per al fonament. 
 
El formigoncavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
 
Seguretat i senyalització de les obres 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-IC 
"Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries, el Reglament General de 
Circulació i el Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
 

El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de l'obra, la 
circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, tant en aquesta 
zona com en els seus marges o immediacions. 
 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i condicions 
que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de l’obra. 
 
Durant les hores nocturnes caldrà senyalització mitjançant elements lluminosos de color vermell o groc-ambre 
i els abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra. 
 
a) Senyals i panells retroreflectants sobre pals 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
 

 Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 

 Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals 
als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals 
col·locats mentre s’endureix el formigó. 

 Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, s’haurà d’ocupar una llargada petita de carril (uns vint metres) per disposar 
els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada sentit, els senyals per limitar la 
velocitat esglaonadament de 20 en 20 km/h cada 50 m, els d'estretament de la calçada i els de perill d’obres. 
Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera 
senyals de prohibició d’avançament. 
 
També són necessaris els dos senyalers. Només si es poden veure directament no precisaran de cap mitjà 
de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
b) Senyals i panells retroreflectants sobre pòrtics i banderoles. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
 
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
- Un camió per endur-se les terres excavades. 
- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
- Un camió grua de gran tonatge. 
 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques permeten 
fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la calçada. Aleshores, 
per aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una llargada d’una trentena de 
metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres. 
 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada de la 
calçada, que s'haurà de tallar al trànsit mentre duri l’operació. Per això és recomanable executar aquestes 
operacions de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Trànsit 
(Guàrdia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient tallar el trànsit al 
punt on s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi 
ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres abans de 
l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons amb reflexius i balises 
lluminoses resplendents grogues; senyals per reduir la velocitat, esglaonades de 20 en 20 km/h i a 50 m de 
separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada. 
 
Proteccions del personal 
 



    Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM de Garrigàs). 
 

  

 
PLEC DE CONDICIONS Pàg. 28 de 33 

El personal haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se 
veure, vestirà armilles reflectores de colors fluorescents (verd, groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o 
assegurar els panells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i que els 
pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
Totes aquestes mesures de seguretat seran modificades o complementades segons disposi el Pla de 
Seguretat aprovat. 
 
Control de qualitat 
El control de procedència dels materials s'efectuarà documentalment mitjançant la verificació de que els 
valors declarats en la informació que acompanya el marcatge CE compleixen les especificacions requerides. 
 
El contractista lliurarà al director de les obres la documentació relacionada als articles 701.7.2.1 i 701.7.3 del 
PG-3. 
 
Amb els materials amuntegats, el director de les obres podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres 
d’assaig: un per ser guardat a l'obra per realitzar assaigs de contrast, si fos necessari, i un altre per ser enviat 
al laboratori acreditat, on serà sotmès als assaigs no destructius següents: 
 

 Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
 Identificació del fabricant dels senyals. 
 Comprovació de les dimensions. 
 Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (coeficient de 

retroreflexió, coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE, factor de luminància 
-EN-12899-1. 

 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses es comptarà com a defectuós. Segons el nombre 
total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec i quants senyals 
s’haguessin col·locat d’ell. Els nombres per decidir seran els de la taula 701.3 del PG-3. 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables seran desmuntats i retirats de l’obra a 
càrrec del contractista, que haurà de subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
El control de la unitat acabada s'efectuarà de forma puntual, utilitzant equips portàtils, decidint la mida de la 
mostra segons la taula 701.2 i realitzant els assajos no destructius recollits en la norma UNE 135352. 
 
Documentació de la senyalització realitzada 
Si el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del contracte ho especifica, el contractista vindrà obligat a 
subministrar la documentació que a continuació es detalla. 
 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un comunicat de 
treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats. 
 
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 
incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs. 
 
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels passeigs i 
altres elements, havent l'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en els esmentats 
plànols base la senyalització perfectament dibuixada. 
 
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades: 
 

 Data de col·locació del senyal. 
 Tipus de senyal col·locat. 
 Text. 
 Tipus de suport. 

 La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat 
amb odòmetre (PK + distància en metres). 

 Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línia del voral. 
 Fotografia a curta distància. 

 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la Direcció d'Obra aniran a càrrec de 
l'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport informàtic. 
 
Període de garantia 
Per als senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent 
d’acord amb aquest Plec, i conservats regularment d’acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de 
cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
 
El director de les obres haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 
abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos abans de 
la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions adequades. 
 
El director de les obres podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les especificacions 
marcades en aquest Plec. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del fabricant, 
hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a mínim, les 
següents: 
 
Coeficient de retroreflexió R (cd/(lux m2) amb angle d’observació =0,2º , 1= 2=0 i angle d’entrada 5º, 
segons color: 
 

COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R (cd/(lux m2) 200 136 36 36 16 

 
Els factors de luminància ( ) seran superiors als especificats, i les coordenades colorimètriques (x, y) hauran 
de ser dins dels polígons especificats a les taules de la norma UNE-EN-12899-1. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades hauran de ser desmuntats, 
retirats i substituïts de nou pel contractista als seu càrrec. Els nous seran sotmesos als mateixos controls de 
recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 

 
3.7.- Mesures correctores 

3.7.1.- Estesa de terra vegetal 

 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per recobrir una superfície de terreny amb una capa 
uniforme de terra vegetal, millorada mitjançant uns tractaments. Es portaran a terme una vegada acabades 
totes les tasques de terraplenat, i donat els perfils i pendents adequats. S’estendrà en els talussos amb 
pendent 3H:2V, laterals de la calçada i a llocs puntuals a marcar després de les excavacions o de les 
superfícies d’ocupació temporal o afectades pels treballs de les obres. 
 

El gruix a aplicar serà de 30 cm en tots els talussos de pendent mínim 1:1 i de 50 cm de gruix mínim en el 
trams sobrers. 
 
Passos a seguir: 
 
Escarificació de la superfície on s'estendrà la terra vegetal. S’eliminaran les graves, terrossos d’argila i pedres 
més grans de 5 cm. 
 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús amb molta cura per procedir a la seva estesa, evitant la contaminació 
de graves. 
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Extensió del material sobre talussos amb un gruix mínim de 30 cm o de 50 cm si es tracta de zones planeres, 
tant uniforme com fóra possible, ja que és el gruix imprescindible per permetre a la planta un mínim d’espai 
per arrelar. Es procurarà evitar la compactació del sòl pel pas de la maquinària. 
 
Després d’estendre la terra és necessari realitzar un refinat de la superfície, que pot ser manual, si hi ha molta 
pendent, o bé mecànic en llocs més planers. L’objectiu del refinat és disgregar els terrossos, eliminar 
elements més grollers com pedres, troncs... i facilitar el creixement de les plantes herbàcies. 
 
Una vegada acabada la distribució i l’extensió de la terra vegetal per tots els talussos i altres àrees de l’obra 
on sigui necessari, es netejarà la zona que s’ha utilitzat de magatzem de terres, de les restes de terres o 
altres materials. Els sobrants es portaran a l'abocador autoritzat. 
 
Anivellació i afinament d’explanacions de les zones planeres i talussos mitjançant dos rasclonats: un de 
profund i l'altre de superficial. 
 
L’estesa de la terra vegetal cal portar-la a terme just abans d’iniciar les plantacions o millor encara 
l’hidrosembra dels talussos per evitar la pèrdua de nutrients per erosió i arrossegament per l’aigua si es deixa 
molt de temps estesa abans de portar a terme la hidrosembra. El temps transcorregut entre l’estesa de la 
terra i l’hidrosembra serà el mínim possible, un cop assentada la capa aportada. 
 
3.7.2.- Aplicació de la hidrosembra en talussos i zones planeres 

Es realitzarà en dues fases o passades i s’utilitzaran llavors d’espècies lleguminoses i gramínies 
adaptades agroclimàticament a les condicions on s’han de desenvolupar sobre les superfícies. 
 
La composició de la hidrosembra i també la tipologia de les llavors a utilitzar és la següent: 

 

 

Composició de la 1ª passada 

Llavors barreja d'espècies herbàcies de lleguminoses i de gramínies 30 gr/m2 

Mulch 150 gr/m2 

Fixador 20 gr/m2 

Fertilitzant mineral 30 gr/m2 

Adob orgànic d’assimilació immediata 100 gr/m2 

Aigua 2-4 l/m2 

 

Composició de la 2ª passada 

Mulch 150 gr/m2 

Fixador 20 gr/m2 

Aigua 2-4 l/m2 

 

Els talussos se sembraran en sentit ascendent distribuint més llavors a la part alta per compensar 
l’arrossegament de l’aigua de les mateixes. Caldrà fer-la, una vegada preparat el terreny, preferentment 
ala tardor o al finalitzar l’hivern o just al principi de la primavera. S’evitaran dies de vent i es controlarà que 

el terreny tingui la humitat adequada. Entre la primera i segona passada caldrà deixar un temps mínim per 
deixar consolidar la primera passada. Es recomana un temps mínim de 12 hores i un màxim de 36 hores. 
 
 
Les llavors només es podran sembrar amb l'aprovació de la direcció facultativa, i es podran realitzar proves 
de germinació a compte del Contractista, seguint les normes actuals de Qualitat. 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
4.1.- Demolicions. 
 
Tall de paviment de mescles bituminoses 
 
S'abonarà per metre (m) realment executat a obra. 
 
Fresat 
 
Tant la partida que inclou la retirada del material existent abocador, com la que preveu deixar el material “in 
situ”, s'abonarà per m2 per cm de gruix segons el replanteig que es faci prèviament a l'execució de les feines 
amb consens de la Direcció d'Obra. 
 
Demolició de paviment de mescla bituminosa 
 
La demolició del paviment de mescla bituminosa s'efectuarà per metres quadrats (m2) realment executats a 
obra. Aquesta partida inclou la càrrega, el transport a l'abocador, el cànon, i el manteniment d'aquest. 
 
Demolició de llosa de formigó o paviment de formigó 
 
S'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats a obra. Aquesta partida inclou la càrrega, el transport 
a l'abocador, el cànon, i el manteniment d'aquest. 
 
Desmuntatge de plaques, panells i senyals verticals 
 
El desmuntatge de senyals verticals s'abonarà per unitats (u). S'inclou en aquesta partida la part proporcional 
de demolició de suports, així com la càrrega, el transport a l'abocador dels materials resultants, el cànon, i el 
manteniment d'aquest. 
 
El desmuntatge dels panells per metre quadrat (m2). 
 
Demolició de claveguera de formigó, maó o pedra amb secció interior < 2 m2 
 
Inclou la solera i recobriment de formigó fins a 0,50 m de gruix, i la part proporcional d'aletes i arquetes, 
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 
S'abonarà per metre (m) realment executat a obra. 
 
4.2.- Moviment de terres. 
 
4.2.1.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres de qualsevol tamany, arbusts, soques, 
brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
 
4.2.2.- Excavacions. 
 
Excavació de terra vegetal. 
 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils 
transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, càrrega i transport dels productes resultants 
a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva 
reutilització.  
 
Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre 
els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els 
perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, 
que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics 
s'hagin produït. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada millorada 
amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, 
allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per la 
seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons 
d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i 
abocadors. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
 
Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 
rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de 
fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels 
qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de 
cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és 
l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora 
de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de 
l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de realitzat 
aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport 
al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a aplicar 
serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del 
percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
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L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
 
4.2.3.- Terraplens i rebliments. 
 
Terraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 
inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits als 
plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com a mitjana 
ponderada d’aquestes operacions. 
 
Tot el terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs en 
els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de 
talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin 
falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la base 
de terraplè. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
 
 
4.2.4.- Acabats. 
 
Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les unitats 
d'excavació, terraplè i afermament. 
 
 
Aportació i extensió de terra vegetal. 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre perfils 
transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o 
dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari 
establert en el quadre de preus: 
 
- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
 
 

4.3.- Ferms i paviments. 
 
4.3.1.- Capes granulars. 
 
Tot-ú artificial. 
El tot-ú artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 
seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la minva 
de gruixos de capes subjacents. 
 
Bermes. 
Les bermes s'abonaran per metres realment executats (m), mesurats amb “roda” o altres mitjans aprovat per 
la D.F. un cop s'hagin executat d'acord amb el plànols. No seran d'abonament els escreixos de gruixos ni 
tampoc laterals que excedissin el mig metre d'amplada. 
 
 
4.3.2.- Mescles bituminoses. 
 
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. 
 
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. 
 
4.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als 
plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als 
plànols, tot inclòs. 
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No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
 
 
 
4.4.- Drenatge. 
 
4.4.1.- Cunetes. 
 
Tant les nova execució, com les existents les quals s'hagin reperfilat, s’amidaran i abonaran únicament les 
cunetes no incloses en l’excavació en desmunt de l’explanada. 
 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaran aplicant a cada tipus 
de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou l’excavació, perfilat, maquinària i 
elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat. 
 
4.4.2.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 

L'amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà aplicant a 
cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou l'excavació, allisada, 
formigonat, junts, encofrat, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o element auxiliar necessari per al 
correcte acabament de l'obra fins i tot el material per preparar la superfície en cas de que no hi hagi preu 
especificat per l’abonament per separat, així com la càrrega i transport a l’abocador autoritzat dels materials 
sobrers. 

4.4.3.- Elements prefabricats del drenatge. 
 
Els embornals, brocs,  s’amidaran per unitats (u) i s’abonaran al preu unitari corresponent que figura al 
Quadre de Preus. 
 
Els tubs i baixants s'abonaran per metres (m) realment col·locats. 
 
 
4.5.- Seguretat vial. 
 
4.5.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran pels 
metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada amidament dels 
preus unitaris corresponents del Quadre de Preus núm. 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, zebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) totals 
realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del quadre de preus núm. 1. 
 
Els preus inclouen les operacions de premarcatge, el subministrament i transport dels materials a peu d'obra, 
la neteja de la zona que s'ha de pintar i el pintat, a més de tots els materials, senyalització de les obres i altres 
operacions necessàries per a la execució correcte d'aquesta unitat d'obra. 
 
El repintat de totes aquelles marques que no assoleixin els nivells de qualitat mai no serà d'abonament si es 
comunica aquesta obligació al contractista dins el període de garantia de les obres. 
 
4.5.2.- Senyalització vertical. 
 
Senyals verticals de codi i d'orientació. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància determinats, 
junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre d’unitats (u) realment 
col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

 
En el cas que es poguessin aprofitar senyals existents, s’amidaran per les unitats (u) realment re-
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  

 El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
 La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
 Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
 Els càlculs resistents del senyal. 
 Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 

 
Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals de 
codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats (u) 
realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 
1. 
 

Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals (m) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin 
en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 

Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides que 
figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per escrit de la 
Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació tècnica de la Direcció 
d’Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització d'obra i la seva retirada. 

- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 

- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 

- El subministrament de formigó. 

- Els excessos d'excavació i formigó. 

- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 

- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 

- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 

- La reposició del paviment enderrocat. 

- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 

- Els càlculs resistents del fonament. 

- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva implantació 
segons les especificacions del procés d’execució.  
 
4.6.- Mesures correctores  
 
L'estesa de terra vegetal procedent de l'obra s'abonarà per metres cúbics (m3) amidats amb el perfils 
transversals de la rotonda. S'inclou en aquesta partida la càrrega, el transport des del lloc d'aplec fins al lloc 
d'utilització i refinat manual de la superfície. 
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La hidrosembra s'abonarà per metres quadrats (m2) amidats amb el perfils transversals de la carretera. 
 
 

 

4.7.- Partides alçades. 
 

 Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la seguretat vial, senyalització, abalisament 
i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra.  

 
 Partida alçada per a la gestió de residus. S’abonarà segons la presentació d’albarans d’entrada de 

residus a planta de tractament corresponent.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girona, maig de 2021  

  

Signat: 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau: 

Adrià Morales Fresquet 

Enginyer tècnic d’obres públiques 

Joan Velasco i Bonet 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l'N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340  (TM de Garrigàs).

GIV-6226

PK Excavació
t. vegetal 
(TV) (m2)

Excavació
t. vegetal 
(TV) (m3)

Excavació
desmunt
(DE) (m2)

Excavació
desmunt
(DE) (m3)

Terraplè
(TE)
(m2)

Terraplè
(TE)
(m3)

Sòl
sel.(ES)

(m2)

Sòl 
selecc.

(ES) (m3)

AC16
(RO)
(m2)

AC16
(RO)
(m3)

AC22
(IN)
(m2)

AC22
(IN)
(m3)

TOT-U
ZA0/20

(BA) (m2)

TOT-U
ZA0/20

(BA) (m3)

Berma
(RB)
(m2)

Berma
(RB)
(m3)

Terra 
vegetal 

(VG) (m)

Terra 
vegetal 

(VG) (m3)

Hidrosemb
ra (HS) 

(m2)
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,09 2,65
0+010 1,89 9,45 1,91 9,55 0,06 0,30 1,46 7,30 0,35 3,65 0,07 0,35 1,06 5,30 0,09 0,90 2,29 7,41 24,70
0+020 2,37 21,30 3,00 24,55 0,03 0,45 1,80 16,30 0,35 3,50 0,27 1,70 1,36 12,10 0,09 0,90 3,09 8,07 26,90
0+030 2,65 25,10 4,66 38,30 0,00 0,15 2,15 19,75 0,35 3,50 0,43 3,50 1,67 15,15 0,09 0,90 3,26 9,53 31,75
0+040 2,68 26,65 4,47 45,65 0,00 0,00 2,29 22,20 0,35 3,50 0,54 4,85 1,80 17,35 0,09 0,90 2,89 9,23 30,75
0+050 2,83 27,55 5,72 50,95 0,00 0,00 2,41 23,50 0,35 3,50 0,63 5,85 1,92 18,60 0,09 0,90 3,02 8,87 29,55
0+060 2,87 28,50 5,69 57,05 0,05 0,25 2,47 24,40 0,35 3,50 0,66 6,45 1,97 19,45 0,08 0,85 2,90 8,88 29,60
0+070 2,40 26,35 6,10 58,95 0,02 0,35 1,91 21,90 0,35 3,50 0,67 6,65 1,58 17,75 0,23 1,55 1,98 7,32 24,40
0+080 2,78 25,90 7,34 67,20 0,50 2,60 2,22 20,65 0,35 3,50 0,52 5,95 1,85 17,15 0,15 1,90 1,78 5,64 18,80
0+090 2,87 28,25 8,55 79,45 0,47 4,85 2,45 23,35 0,35 3,50 0,47 4,95 2,05 19,50 0,11 1,30 1,87 5,48 18,25
0+100 2,89 28,80 8,85 87,00 0,34 4,05 2,54 24,95 0,35 3,50 0,49 4,80 2,13 20,90 0,11 1,10 1,85 5,58 18,60
0+110 3,00 29,45 8,54 86,95 0,47 4,05 2,49 25,15 0,35 3,50 0,39 4,40 2,09 21,10 0,11 1,10 1,99 5,76 19,20
0+120 2,95 29,75 6,95 77,45 0,38 4,25 2,31 24,00 0,35 3,50 0,39 3,90 1,94 20,15 0,13 1,20 1,91 5,85 19,50
0+130 2,71 28,30 6,30 66,25 0,38 3,80 2,09 22,00 0,35 3,50 0,36 3,75 1,73 18,35 0,17 1,50 1,70 5,42 18,05
0+140 2,52 26,15 4,97 56,35 0,34 3,60 1,94 20,15 0,35 3,50 0,40 3,80 1,56 16,45 0,19 1,80 1,44 4,71 15,70
0+150 2,46 24,90 4,38 46,75 0,32 3,30 1,91 19,25 0,35 3,50 0,41 4,05 1,52 15,40 0,19 1,90 1,27 4,07 13,55
0+160 2,42 24,40 3,81 40,95 0,32 3,20 1,90 19,05 0,35 3,50 0,47 4,40 1,50 15,10 0,17 1,80 1,16 3,65 12,15
0+170 2,43 24,25 4,27 40,40 0,33 3,25 1,87 18,85 0,35 3,50 0,45 4,60 1,48 14,90 0,15 1,60 1,28 3,66 12,20
0+180 2,41 24,20 3,86 40,65 0,38 3,55 1,91 18,90 0,35 3,50 0,50 4,75 1,51 14,95 0,16 1,55 1,06 3,51 11,70
0+190 2,44 24,25 3,96 39,10 0,50 4,40 1,95 19,30 0,35 3,50 0,53 5,15 1,54 15,25 0,15 1,55 1,08 3,21 10,70
0+200 2,47 24,55 4,54 42,50 0,00 2,50 1,98 19,65 0,35 3,50 0,51 5,20 1,56 15,50 0,18 1,65 1,22 3,45 11,50
0+210 2,48 24,75 4,80 46,70 0,00 0,00 1,97 19,75 0,35 3,50 0,36 4,35 1,55 15,55 0,16 1,70 1,31 3,80 12,65
0+220 2,37 24,25 4,74 47,70 0,00 0,00 1,95 19,60 0,35 3,50 0,50 4,30 1,53 15,40 0,15 1,55 1,32 3,95 13,15
0+230 2,42 23,95 4,78 47,60 0,00 0,00 1,93 19,40 0,35 3,50 0,49 4,95 1,51 15,20 0,16 1,55 1,37 4,04 13,45
0+240 2,42 24,20 4,71 47,45 0,00 0,00 1,91 19,20 0,35 3,50 0,41 4,50 1,49 15,00 0,13 1,45 1,37 4,11 13,70
0+250 2,23 23,25 3,81 42,60 0,00 0,00 1,51 17,10 0,35 3,50 0,20 3,05 1,13 13,10 0,08 1,05 1,91 4,92 16,40
0+260 1,88 20,55 2,01 29,10 0,00 0,00 0,92 12,15 0,35 3,50 0,03 1,15 0,60 8,65 0,09 0,85 2,11 6,03 20,10
0+270 1,53 17,05 0,68 13,45 0,00 0,00 0,00 4,60 0,35 3,50 0,00 0,15 0,00 3,00 0,09 0,90 2,38 6,74 22,45
0+280 1,52 15,25 0,74 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 2,52 7,35 24,50
0+290 1,60 15,60 0,76 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 7,71 25,70
0+300 1,67 16,35 0,86 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 8,12 27,05
0+310 1,83 17,50 0,82 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 8,46 28,20
0+320 1,66 17,45 0,57 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 8,24 27,45
0+330 1,09 13,75 0,06 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 5,91 19,70
0+340 0,00 5,45 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 6,50

Total: 736,65 Total: 1.338,00 Total: 48,15 Total: 498,80 Total: 92,75 Total: 109,45 Total: 398,90 Total: 34,55 Total: 185,09 616,95

AMIDAMENTS AUXILIARS



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

AMIDAMENTS Data: 14/05/21 Pàg.: 1

Obra 00  PRESSUPOST 2021/4896 GIV-6226
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Long, (m)
2 0+000 a 0+260 dta. - encaix lateral 1,000 260,000 260,000 C#*D#

3 0+000 a 0+060 - esq. - encaix lateral 1,000 60,000 60,000 C#*D#

4 0+000 - encaix inici 1,000 7,000 7,000 C#*D#

5 0+280 - encaix final 1,000 7,000 7,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 334,000

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T Àrea (m2)
2 0+080 a 0+120 esq. - sobrants 44,940 44,940 C#

3 Amid. plànols T U Long, (m) Ampl, (m)
4 0+000 a 0+260 dta. - encaix lateral 1,000 260,000 0,200 52,000 C#*D#*E#

5 0+000 a 0+060 - esq. - encaix lateral 1,000 60,000 0,200 12,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 108,940

3 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels
materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Long, (m) Ampl, (m) Gruix (cm)
2 0+000 - encaix inici 1,000 10,000 7,000 5,000 350,000 C#*D#*E#*F#

3 0+280 - encaix final 1,000 20,000 7,000 5,000 700,000 C#*D#*E#*F#

4 T Àrea (m2)
5 0+160 a 0+250 - gruix variable 120,700 3,500 422,450 C#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.472,450

4 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador TTR10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Long, (m)
2 0+073 a 0+124 dta.- cuneta 1,000 51,520 51,520 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 51,520

5 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Àrea (m2)
2 0+128 dta.- accés 1,000 14,760 14,760 C#*D#

EUR

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

AMIDAMENTS Data: 14/05/21 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 14,760

6 G21ZU040 m Demolició de claveguera de formigó, maó o pedra amb secció interior < 2 m2, inclosa solera i recobriment de
formigó fins a 0,50 m de gruix, amb part proporcional d'aletes i arquetes incloses, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Long, (m)
2 0+040 dta. - pas salvacunetes 1,000 11,000 11,000 C#*D#

3 0+163 dta. - pas salvacunetes 1,000 2,500 2,500 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U
2 0+000 dta. - fita GIV-6226 1,000 1,000 C#

3 0+103 esq. - R1 1,000 1,000 C#

4 0+250 dta. - R502 1,000 1,000 C#

5 0+280 - R305 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 00  PRESSUPOST 2021/4896 GIV-6226
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars
2 GIV-6226 (TV) / 0.30 736,650 2.455,500 C#/0.3

TOTAL AMIDAMENT 2.455,500

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol, (m3)
2 GIV-6226 (TV) 736,650 736,650 C#

TOTAL AMIDAMENT 736,650

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol, (m3)

EUR



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.
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2 GIV-6226 (DE) 1.338,000 1.338,000 C#

3 En previsió T U Long, (m) Amp, (m) Gruix (m)
4 Accessos 5,000 10,000 6,600 0,250 82,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.420,500

4 G226Z030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Material de terraplè amb classificació mínima de sòl tolerable tipus 0.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol, (m3)
2 GIV-6226 (TE) 48,150 48,150 C#

TOTAL AMIDAMENT 48,150

5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol, (m3)
2 GIV-6226 (ES) 498,800 498,800 C#

TOTAL AMIDAMENT 498,800

Obra 00  PRESSUPOST 2021/4896 GIV-6226
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol, (m3)
2 GIV-6226 (BA) 398,900 398,900 C#

3 En previsió T U Long, (m) Amp, (m) Gruix (m)
4 Accessos 5,000 10,000 6,600 0,250 82,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 481,400

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol, (m3) Dens, (t/m3)
2 GIV-6226 (RO) 109,450 2,500 273,625 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 273,625

3 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol, (m3) Dens,(t/m3)
2 GIV-6226 (IN) 92,750 2,500 231,875 C#*D#

3 En previsió T U Sup, (m2) Gruix (m) Dens, (t/m3)

EUR
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4 Accessos 5,000 15,000 0,050 2,500 9,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,250

4 G9HA0Z10 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses, inclou la part proporcional de manipulació i transport a
l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre amid. de MBC: T %betum tn MBC
2 AC 22 0,050 273,625 13,681 C#*D#

3 AC 16 0,050 241,250 12,063 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 25,744

5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. directe T U Long, (m) Ampl, (m)
2 0+000 a 0+280 1,000 280,000 7,000 1.960,000 C#*D#*E#

3 En previsió T U Sup, (m2)
4 Accessos 5,000 15,000 75,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 2.035,000

6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. directe T ut long ampl
2 0+000 a 0+280 1,000 280,000 7,000 1.960,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 1.960,000

7 G922Z011 m3 Rebliment de berma de 0,50 m d'amplada i gruix màxim variable amb sòl seleccionat amb tamany màxim 16 mm
i index de plasticitat (IP) entre 6 i 10, i límit líquid (LL) inferior a 30, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol, (m3)
2 GIV-6226 (RB) 34,550 34,550 C#

TOTAL AMIDAMENT 34,550

Obra 00  PRESSUPOST 2021/4896 GIV-6226
Capítol 04  DRENATGE

1 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Long, (m)
2 0+337 ODT 1,000 9,350 9,350 C#*D#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 9,350

2 GD56Z615 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,5 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Long, (m)
2 0+000 a 0+337 dta.- cuneta 1,000 337,000 337,000 C#*D#

3 0+040 dta. - pas salvacunetes -1,000 12,100 -12,100 C#*D#

4 0+125 dta. - pas salvacunetes -1,000 6,600 -6,600 C#*D#

5 0+185 dta. - pas salvacunetes -1,000 6,600 -6,600 C#*D#

6 0+000 a 0+337 esq.- cuneta 1,000 337,000 337,000 C#*D#

7 0+110 esq. - pas salvacunetes -1,000 6,600 -6,600 C#*D#

8 cuneta revestida de formigó -8,000 3,000 -24,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 618,100

3 GD57Z515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Long, (m)
2 Entrades i sortides de passos

salvacunetes
8,000 3,000 24,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Long, (m) Ampl, (m) Prof, (m)
2 0+040 dta. - pas salvacunetes 1,000 12,100 1,000 1,000 12,100 C#*D#*E#*F#

3 0+125 dta. - pas salvacunetes 1,000 6,600 1,000 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#

4 0+185 dta. - pas salvacunetes 1,000 6,600 1,000 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#

5 0+110 esq. - pas salvacunetes 1,000 6,600 1,000 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#

6 brocs 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,900

5 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base
i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Long, (m)
2 0+040 dta. - pas salvacunetes 1,000 12,100 12,100 C#*D#

3 0+125 dta. - pas salvacunetes 1,000 6,600 6,600 C#*D#

4 0+185 dta. - pas salvacunetes 1,000 6,600 6,600 C#*D#

5 0+110 esq. - pas salvacunetes 1,000 6,600 6,600 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 31,900

6 G4L5Z050 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN 50 cm, mides
58x90x95h cm, ref. EMC50 o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U
2 0+040 dta. - pas salvacunetes 2,000 2,000 C#

3 0+125 dta. - pas salvacunetes 2,000 2,000 C#

4 0+185 dta. - pas salvacunetes 2,000 2,000 C#

5 0+110 esq. - pas salvacunetes 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 00  PRESSUPOST 2021/4896 GIV-6226
Capítol 05  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U Long, (m)
2 eix i vorals 3,000 280,000 840,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 840,000

2 GBB1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U
2 R-1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U
2 S-840 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T U
2 R-1+S-840 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GBB1U910 u Recol·locació de senyal de codi o placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, inclòs fonamentació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Amid. plànols T U
2 Fita GIV-6226 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 R-502 1,000 1,000 C#

4 R-305 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 00  PRESSUPOST 2021/4896 GIV-6226
Capítol 06  INTEGRACIÓ ENTORN

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol, (m3)
2 GIV-6226 (VG) 185,090 185,090 C#

TOTAL AMIDAMENT 185,090

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Àrea (m2)
2 GIV-6226 (HS) 616,950 616,950 C#

TOTAL AMIDAMENT 616,950

Obra 00  PRESSUPOST 2021/4896 GIV-6226
Capítol 07  PARTIDES ALÇADES

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,73 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,13 €

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la
neteja de la superfície

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

41,68 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador TTR10

14,41 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 G21ZU040 m Demolició de claveguera de formigó, maó o pedra amb secció interior < 2 m2, inclosa solera i
recobriment de formigó fins a 0,50 m de gruix, amb part proporcional d'aletes i arquetes
incloses, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

45,58 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-9 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,27 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-10 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-11 G226Z030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Material de
terraplè amb classificació mínima de sòl tolerable tipus 0.

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-13 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-14 G4L5Z050 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN
50 cm, mides 58x90x95h cm, ref. EMC50 o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

185,03 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-15 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 25,23 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-16 G922Z011 m3 Rebliment de berma de 0,50 m d'amplada i gruix màxim variable amb sòl seleccionat amb
tamany màxim 16 mm i index de plasticitat (IP) entre 6 i 10, i límit líquid (LL) inferior a 30,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

73,40 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-17 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

36,08 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-18 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

38,48 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 G9HA0Z10 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses, inclou la part proporcional de
manipulació i transport a l'obra.

467,18 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-20 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-22 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 GBB1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

70,64 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

350,30 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-25 GBB1U910 u Recol·locació de senyal de codi o placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, inclòs
fonamentació.

43,39 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-26 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

76,66 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

24,32 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 GD56Z615 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,5 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 GD57Z515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

23,88 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

72,12 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-31 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

3,38 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,59 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 PPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició 9.642,79 €

(NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

Girona, maig de 2021

Autor del projecte:

L'enginyer tècnic d'obres 
públiques de Xarxa Viària

Adrià Morales Fresquet

Vist i plau:

L'enginyer de camins, canals 
i ports de Xarxa Viària

Joan Velasco i Bonet
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P-1 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de

cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

6,73 €

Altres conceptes 6,73000 €

P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

5,13 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,39 €

Altres conceptes 4,39000 €

P-4 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o

manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la

neteja de la superfície

0,39 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de

qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

41,68 €

Altres conceptes 41,68000 €

P-6 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa

càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador TTR10

14,41 €

Altres conceptes 14,41000 €

P-7 G21ZU040 m Demolició de claveguera de formigó, maó o pedra amb secció interior < 2 m2, inclosa solera i

recobriment de formigó fins a 0,50 m de gruix, amb part proporcional d'aletes i arquetes

incloses, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

45,58 €

Altres conceptes 45,58000 €

P-8 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,17 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-9 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de

roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

3,27 €

Altres conceptes 3,27000 €

P-10 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

9,04 €

Altres conceptes 9,04000 €

P-11 G226Z030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,

matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Material de
terraplè amb classificació mínima de sòl tolerable tipus 0.

1,56 €

B0111000 m3 Aigua 0,08600 €

Altres conceptes 1,47400 €

P-12 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada

al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

8,23 €

B0111000 m3 Aigua 0,08600 €
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B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,15600 €

Altres conceptes 1,98800 €

P-13 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant

la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,40 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-14 G4L5Z050 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN

50 cm, mides 58x90x95h cm, ref. EMC50 o equivalent , amb totes les feines adients.

Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

185,03 €

B4PZZ050 u Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN500, segons plànols 99,63000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 6,85300 €

Altres conceptes 78,54700 €

P-15 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 25,23 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 22,53600 €

B0111000 m3 Aigua 0,08600 €

Altres conceptes 2,60800 €

P-16 G922Z011 m3 Rebliment de berma de 0,50 m d'amplada i gruix màxim variable amb sòl seleccionat amb

tamany màxim 16 mm i index de plasticitat (IP) entre 6 i 10, i límit líquid (LL) inferior a 30,

estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

73,40 €

B0111000 m3 Aigua 1,13520 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,13000 €

Altres conceptes 67,13480 €

P-17 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

36,08 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure 24,05000 €

Altres conceptes 12,03000 €

P-18 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

38,48 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 25,55000 €

Altres conceptes 12,93000 €

P-19 G9HA0Z10 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses, inclou la part proporcional de

manipulació i transport a l'obra.

467,18 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 444,93000 €

Altres conceptes 22,25000 €

P-20 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,55 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,38400 €

Altres conceptes 0,16600 €

P-21 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,40 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,19800 €

Altres conceptes 0,20200 €

P-22 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en

solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

premarcatge.

0,96 €
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B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,43260 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05880 €

Altres conceptes 0,46860 €

P-23 GBB1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el

suport, totalment col·locada

70,64 €

BBM1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 90 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA 51,50000 €

Altres conceptes 19,14000 €

P-24 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de

trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

350,30 €

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb reve 249,49000 €

Altres conceptes 100,81000 €

P-25 GBB1U910 u Recol·locació de senyal de codi o placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, inclòs

fonamentació.

43,39 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,56625 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 9,28000 €

Altres conceptes 25,54375 €

P-26 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de

trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

76,66 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,56625 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 40,00000 €

Altres conceptes 28,09375 €

P-27 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb

mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

24,32 €

Altres conceptes 24,32000 €

P-28 GD56Z615 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,5 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en

terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

5,97 €

Altres conceptes 5,97000 €

P-29 GD57Z515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs

excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants

23,88 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,27000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,36000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,10425 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,03075 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 12,47246 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06275 €

Altres conceptes 10,57979 €

P-30 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE

127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de

resistència característica a la compressió, segons plànols

72,12 €
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BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm 17,20950 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,39864 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 37,89709 €

Altres conceptes 16,61477 €

P-31 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de

qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc

d'utilització i refinat manual dels talussos

3,38 €

Altres conceptes 3,38000 €

P-32 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a

la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins

a la recepció de l'obra

1,59 €

B0111000 m3 Aigua 0,03096 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,17180 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,34688 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02160 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,19360 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,14850 €

Altres conceptes 0,67666 €

P-33 PPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició 9.642,79 €

Sense descomposició 9.642,79000 €

Girona, maig de 2021

Autor del projecte:

L'enginyer tècnic d'obres 
públiques de Xarxa Viària

Adrià Morales Fresquet

Vist i plau:

L'enginyer de camins, canals 
i ports de Xarxa Viària

Joan Velasco i Bonet



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

PRESSUPOST Data: 14/05/21 Pàg.: 1

Obra 00 Pressupost 2021/4896 GIV-6226

Capítol 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 3)

4,39 334,000 1.466,26

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

5,13 108,940 558,86

3 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual i transport dels materials resultants a la
central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície (P
- 4)

0,39 1.472,450 574,26

4 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15
cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador TTR10 (P - 6)

14,41 51,520 742,40

5 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

6,73 14,760 99,33

6 G21ZU040 m Demolició de claveguera de formigó, maó o pedra amb secció interior
< 2 m2, inclosa solera i recobriment de formigó fins a 0,50 m de gruix,
amb part proporcional d'aletes i arquetes incloses, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 7)

45,58 13,500 615,33

7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 5)

41,68 5,000 208,40

TOTAL Capítol 00.01 4.264,84

Obra 00 Pressupost 2021/4896 GIV-6226

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

0,40 2.455,500 982,20

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

2,17 736,650 1.598,53

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)

3,27 1.420,500 4.645,04

4 G226Z030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Material de
terraplè amb classificació mínima de sòl tolerable tipus 0. (P - 11)

1,56 48,150 75,11

5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

8,23 498,800 4.105,12

EUR

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

PRESSUPOST Data: 14/05/21 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 00.02 11.406,00

Obra 00 Pressupost 2021/4896 GIV-6226

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 15)

25,23 481,400 12.145,72

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 17)

36,08 273,625 9.872,39

3 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 18)

38,48 241,250 9.283,30

4 G9HA0Z10 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses, inclou la part
proporcional de manipulació i transport a l'obra. (P - 19)

467,18 25,744 12.027,08

5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 20) 0,55 2.035,000 1.119,25

6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER sobre ferm nou (P - 21)

0,40 1.960,000 784,00

7 G922Z011 m3 Rebliment de berma de 0,50 m d'amplada i gruix màxim variable amb
sòl seleccionat amb tamany màxim 16 mm i index de plasticitat (IP)
entre 6 i 10, i límit líquid (LL) inferior a 30, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)

73,40 34,550 2.535,97

TOTAL Capítol 00.03 47.767,71

Obra 00 Pressupost 2021/4896 GIV-6226

Capítol 04 DRENATGE

1 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre
inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 27)

24,32 9,350 227,39

2 GD56Z615 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,5 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 28)

5,97 618,100 3.690,06

3 GD57Z515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 29)

23,88 24,000 573,12

4 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

9,04 39,900 360,70

5 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre,
classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 30)

72,12 31,900 2.300,63

6 G4L5Z050 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a
tub de formigó de DN 50 cm, mides 58x90x95h cm, ref. EMC50 o
equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a
l'abocador de les terres sobrants. (P - 14)

185,03 8,000 1.480,24

TOTAL Capítol 00.04 8.632,14

EUR



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

PRESSUPOST Data: 14/05/21 Pàg.: 3

Obra 00 Pressupost 2021/4896 GIV-6226

Capítol 05 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 22)

0,96 840,000 806,40

2 GBB1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
23)

70,64 1,000 70,64

3 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a
0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada (P - 24)

350,30 1,000 350,30

4 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 26)

76,66 1,000 76,66

5 GBB1U910 u Recol·locació de senyal de codi o placa per a senyals de trànsit de
qualsevol tipus, inclòs fonamentació. (P - 25)

43,39 4,000 173,56

TOTAL Capítol 00.05 1.477,56

Obra 00 Pressupost 2021/4896 GIV-6226

Capítol 06 INTEGRACIÓ ENTORN

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 31)

3,38 185,090 625,60

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 32)

1,59 616,950 980,95

TOTAL Capítol 00.06 1.606,55

Obra 00 Pressupost 2021/4896 GIV-6226

Capítol 07 PARTIDES ALÇADES

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 PPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i
demolició (P - 33)

9.642,79 1,000 9.642,79

TOTAL Capítol 00.07 11.142,79

EUR



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/05/21 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 00.01  DEMOLICIONS I ENDERROCS 4.264,84

Capítol 00.02  MOVIMENT DE TERRES 11.406,00

Capítol 00.03  FERMS I PAVIMENTS 47.767,71

Capítol 00.04  DRENATGE 8.632,14

Capítol 00.05  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 1.477,56

Capítol 00.06  INTEGRACIÓ ENTORN 1.606,55

Capítol 00.07  PARTIDES ALÇADES 11.142,79

Obra 00  Pressupost 2021/4896 GIV-6226 86.297,59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
86.297,59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 00  Pressupost 2021/4896 GIV-6226 86.297,59

86.297,59

EUR



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226 de l´N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340.
(TM de Garrigàs). Expedient: 2021/4896.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 86.297,59

13 % Despeses generals SOBRE 86.297,59...................................................................... 11.218,69

6 % Benefici industrial SOBRE 86.297,59.......................................................................... 5.177,86

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 102.694,14

21 % IVA SOBRE 102.694,14............................................................................................. 21.565,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 124.259,91

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

cent vint-i-quatre mil dos-cents cinquanta-nou euros amb noranta-un cèntims

Girona, maig de 2021

Autor del projecte:

L'enginyer tècnic d'obres 
públiques de Xarxa Viària

Adrià Morales Fresquet

Vist i plau:

L'enginyer de camins, canals 
i ports de Xarxa Viària

Joan Velasco i Bonet
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