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PALLARESA ENTRE ELS EMBASSAMENTS DE  

SANT ANTONI I TERRADETS 
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1. DADES GENERALS 
1.1 Identificació del projecte i dels lots en què s’ha dividit 
 

Projecte 

Itinerari pel marge dret de  la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni  i 

Terradets 

Emplaçament 

Camins  situats  entre  les  localitats  de  Salàs  de  Pallars  i  Cellers,  seguint  el  marge  dret  dels 

embassaments de Sant Antoni i Terradets, així com del riu Noguera Pallaresa. 

Municipis 

Salàs de Pallars, Talarn, Tremp i Castell de Mur 

Comarca / provincia 

Pallars Jussà / Lleida 

 

D’acord amb: 

‐ les  consideracions  78  i  79,  i  l’article  46  de  la  Directiva  2014/24/UE  del  Parlament 

Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i pel qual es 

deroga la Directiva 2004/18/CE, que estableixen l’obligació de dividir els contractes en 

lots, com una mesura de contractació estratègica amb la finalitat expressa d’afavorir la 

participació de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública;  

‐ l’article  5  del  Decret‐Llei  3/2016  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contractació 

pública; 

‐ l’article 99 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic; 

‐ i la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen 

criteris  d’actuació  per  a  la  divisió  en  lots  dels  contractes  d’obra  en  l’àmbit  de  la 

Generalitat de Catalunya i el seu sector públic; 
 

el  present  projecte  s’ha  dividit  en dos  lots  ja  que  es  tracta  de  treballs  que  poden  fer‐se  de 

forma  independent,  i  atenent  a  la  diferent  tipologia  d’actuacions  i  d’empreses  que  les 

executen: 

 

Lot 1. Moviment de terres i altres actuacions. S’han inclòs els següents capítols d’obra: 

‐ Tractament de la vegetació preexistent. Desbrossat i tallada d’arbres. 

‐ Moviment  de  terres.  Formació  de  la  traça  del  camí  peatonal  i  ciclable  mitjançant 

terraplenat, excavació del talús, estesa i compactació de tot‐ú artificial, repàs del ferm 

del camí, etc. 

‐ Obres amb formigó i pedra d’escollera. Construcció de guals i murs d’escollera. 

‐ Baranes, barreres de seguretat i tanques. Instal∙lació de baranes de fusta, barreres de 

seguretat metàl∙liques de la carretera i tanques de simple torsió. 
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‐ Senyalització. Disseny i instal∙lació de senyals metàl∙liques de continuïtat, direccionals, 

informatives o interpretatives. 

‐ Altres  actuacions.  Condicionament  d’un  mirador,  reritada  de  residus  existents  des 

d’abans de l’inici de l’obra, etc. 

 

Lot 2. Estructures metàl∙liques. S’han inclòs els següents capítols d’obra: 

‐ Estructures metàl∙liques. Construcció de passeres i ponts fets d’estructura metàl∙lica, 

inclosa l’obra civil associada a les mateixes. 

 

1.2  Agents del projecte 
 

Promotor 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Carrer Soldevila, 18. Tremp (CP 25620) 

CIF: P‐7500014‐A 

Telèfon: 973650187     Correu electrònic: consell@pallarsjussa.cat 

Director i redactor del projecte: 

Jordi Castilló Carretero 

Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Equip de tècnics participants en la redacció del projecte: 

Marc Escolà Lamora 

Graduat en Enginyeria Mecànica. Col∙legiat 26.428 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Benjamí Puigarnau Peró 

Sobreestant d’Obres Públiques 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Albert Màsich Sanagustín 

Enginyer Industrial. Col∙legiat 11.540 

MÀSICH ENGINYERS INDUSTRIALS, S.L.P. 

Raúl Faro Ballarín 

Enginyer Tècnic en Topografia. Col∙legiat 6.184 

FARVEC TOPOGRAFIA, S.L.P. 
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1.3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
 

 

Estudi topogràfic 

Elaborat per Raúl Faro Ballarín. Enginyer Tècnic en Topografia. Col∙legiat 6.184 

FARVEC TOPOGRAFIA, S.L.P. 

Càlcul d’estructures 

Elaborat per Albert Màsich Sanagustín. Enginyer Industrial. Col∙legiat 11.540 

MÀSICH ENGINYERS INDUSTRIALS, S.L.P. 

Complementat  pel  que  fa  a  la  passera  sobre  la  llau  de  Reguer/les  Salades  per Marc  Escolà 

Lamora. Graduat en Enginyeria Mecànica. Col∙legiat 26.428 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Estudi de seguretat i salut 

Estudi d’Impacte i Integració paisatgística 

Document ambiental 

Elaborats per Jordi Castilló Carretero. Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 
1.4  Finançament 
 

El novembre de 2018 es va redactar un projecte amb el mateix títol que el present document, i 

amb un pressupost total  IVA  inclòs de 610.000 euros. Es va  integrar dins  l’operació “Foment 

del  patrimoni  natural  d’interès  turístic  al  Pallars  Jussà”,  que  el  Consell  Comarcal  del  Pallars 

Jussà  va  presentar  a  la  convocatòria  del  cofinançament  a  les  entitats  locals  per  als  eixos 

prioritaris  4  i  6  pel  PO  FEDER de  Catalunya  2014‐2020  (Resolució  PRE/2017/2018,  de  25  de 

juliol).  

Un cop aconseguit el finançament del FEDER, va aparèixer l’oportunitat de col∙laborar amb el 

Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  (DTES)  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  tal  que 

l’itinerari projectat fos part del carril bici que la Generalitat està implantant seguint la línia de 

ferrocarril entre Lleida i la Pobla de Segur. Per això, ambdós ens van signar un conveni per tal 

que  la Generalitat  cofinancés el projecte del Consell Comarcal,  i  alhora  l’ampliés per  tal que 

seguís els estàndards dels carrils bici en la major part del seu traçat. 

El present projecte modificat és el resultat de l’ampliació del pressupost previst inicialment. Es 

manté el mateix traçat que es preveia al projecte inicial, però s’amplia l’amplada dels camins a 

condicionar, passant en bona part del seu traçat de 1,5 a 2,5 metres d’amplada. 
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Taula resum de finançament del projecte: 

Taula resum 

finançament 

Pressupost  

(IVA inclòs) 

Subvenció 

FEDER 

Aportació 

Diputació Lleida 
Aportació DTES 

Projecte inicial 

(Imputació parcial) 
610.000,00€  252.066,12€  126.033,06€  231.900,82€ 

Ampliació per 

adaptar projecte als 

estàndards de DTES 

568.093,60€  ‐  ‐  568.093,60€ 

TOTAL (IVA inclòs)  1.178.093,60€ 252.066,12€ 126.033,06€ 799.994,42€ 

 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Informació prèvia 

2.1.1. Antecedents 

El  Pallars  Jussà  és  una  terra  de  contrastos.  A mig  camí  entre  el  Pirineu  i  la  Plana  de  Lleida, 

presenta una diversitat de paisatges, ecosistemes  i microclimes excepcional en el conjunt de 

Catalunya. El Pallars Jussà s’estén des de les serres del Prepirineu exterior al Montsec fins als 

cims més alts del Pirineu a la Vall Fosca, passant per les extenses conques agrícoles de Tremp, 

Dellà  i  de Dalt;  les  impressionants  serres  del  Prepirieneu  interior  de Boumort,  Lleràs  o  Sant 

Gervàs; o els frondosos i serpentejants espais fluvials de les Nogueres Pallaresa i Ribagorçana. 

El patrimoni natural del Pallars Jussà ha estat i és un recurs essencial pel desenvolupament 

econòmic  de  la  comarca.  L’aigua  ha  estat  un  dels  recursos  més  explotats  per  l’home.  Els 

assentaments  humans  dels  neandertals  i  després  dels  humans  moderns  ja  es  van  ubicar  a 

l’entorn dels cursos fluvials. L’aigua ha estat la força motriu que ha impulsat molins fariners i 

fargues, i ha regat les zones d’horta des de l’Edat Mitjana fins l’actualitat. No és fins a principis 

del  segle  XX  que  l’aigua  al  Pallars  passa  a  tenir  un  nou  ús:  l’aprofitament  hidroelèctric. 

Aprofitant els forts desnivells del territori es construeix una impressionant xarxa de canonades 

subterrànies  per  interconnectar  els  estanys  glacials  de  la  Vall  Fosca,  canonades  i  canals  per 

creuar les muntanyes i arribar fins les preses i les centrals hidroelèctriques del fons de les valls. 

L’aigua ha estat el mitjà de transport de la fusta durant segles des del Pirineu fins a la costa i 

els raiers els encarregats de transportar‐la en llargs i perillosos viatges. Els embassaments de 

Sant Antoni  i  Terradets passen a  ser  importants  punts  de  lleure  veïnal  i  turístic,  amb nous 

usos d’esbarjo com els esports nàutics. Apareixen clubs nàutics, empreses d’esports d’aigua, 

càmpings, restaurants a l’entorn dels embassaments per cobrir una demandada creixent. 

Els  cursos  fluvials  són un dels  punts  calents de biodiversitat  del  Pallars  Jussà. Actuen  com a 

connectors ecològics entre els diferents espais naturals i de corredors biològics al canalitzar els 

fluxos dels moviments de  la fauna pel territori. La xarxa de zones humides naturals  (estanys, 
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llacunes,  meandres,  etc)  i  artificials  (embassaments)  dels  Pallars  Jussà  és  un  dels  punts  de 

parada i alimentació més important pels ocells migradors en el context pirinenc. 

Els  habitants  i  institucions de  la  comarca  són  conscients de  la  riquesa  cultural,  patrimonial  i 

naturals  dels  rius  i  l’aigua,  i  entenen  que  la  seva  conservació,  promoció  i  aprofitament 

sostenible són garanties de futur pel desenvolupament socioeconòmic del territori. 

Per tot això, l'any 2004 els ajuntaments amb part del seu municipi dins de l'embassamennt de 

Sant  Antoni  van  aprovar  el  Pla  Especial  del  embassament  de  Sant  Antoni  i  el  seu  entorn, 

aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida el 2 de juny de 2004. 

En  aquest  document  s'abogava  per  promoure  un  desenvolupament  urbanístic  sostenible 

d'aquest entorn privilegiat, buscant un turisme responsable, respectuós amb el medi ambient 

però que alhora servís per dinamitzar l'economia local. S'hi proposava potenciar una xarxa de 

nodes de  servei  i  lleure  als  punts  de major  interès,  ben  dimensionada  a  les  possibilitats  del 

territori, integrada en el paisatge i fugint del turisme de masses i la urbanització indiscriminada 

de l'entorn de l'embassament, tant comú arreu  del país.  

El Pla Especial volia posar en valor un espai gens desenvolupat, apostant pel turisme familiar i 

de qualitat, que demanda practicar esports nàutics, bany, senderisme o bicicleta tot  terreny. 

Per això el Pla proposava la creació d'itineraris que aprofitessin al màxim vials existents, creant 

nous  camins  integrats  al  paisatge  que  lliguessin  equipaments  i  permetessin  una  mobilitat 

sostenible per l'entorn de l'embassament. Definia la xarxa viària com l'element vertebrador de 

l'espai, ja que d'ella en dependria la seva estructuració i les relacions entre les diferents àrees 

d'interès,  amb  els  nuclis  habitats  sel  deu  entorn  i  la  resta  del  territori.  El  Pla  proposava 

diferents programes de desenvolupament i gestió de l'àmbit de l'embassament de Sant Antoni: 

 Projecte de restauració ecològica i paisatgístca 

 Projecte d'educació ambiental 

 Adequació d'itineraris d'interès natural i paisatgístic 

 Projecte de senyalització global 

 Projecte de circumval∙lació del embassament 

 Projecte d'ordenació de  les activitats de  lleure col∙lectiu  i  regulació de  l'aprofitament 

esportiu de la làmina d'aigua. 
 

El  Consell  Comarcal  del  Pallars  Jussà  va  engegar  l’any  2004  el  projecte  del  Parc  Territorial 

Collegats‐Terradets, amb l’objectiu de valoritzar els embassaments de Sant Antoni i Terradets i 

l’espai  fluvial  de  la  Noguera  Pallaresa,  per  tal  que  fossin  un  dels  eixos  de  la  dinamització 

socioeconòmica  de  la  comarca.  Alhora,  es  buscava  la  compatibilització  dels  usos  lúdics  i 

esportius amb al conservació del medi natural, com a premisa bàsica per a  la sostenibilitat a 

llarg termini del projecte. 
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En  el  marc  del  territori  Collegats‐Terradets,  i  durant  10  anys  s'han  executat  actuacions  ja 

previstes als programes del Pla Especial de l'embassament de Sant Antoni. Es va recuperar el 

camí  del  marge  esquerre  de  l'embassament  entre  Tremp  i  Aramunt,  es  van  crear  itineraris 

interpretatius a l'espai fluvial de la Noguera Pallaresa, es van crear i equipar rampes d'accés a 

l'aigua i nodes de servei i lleure als punts de major interès dels embassaments de Sant Antoni i 

Terradets, etc.  

També s'ha divulgat el patrimoni del Pallars Jussà en fires, webs i revistes turístiques per tal de 

promocionar  el  territori  i  les  activitats  que  s’hi  poden  fer.  En  definitiva  s’ha  recuperat  l’ús 

recreatiu de  les masses d’aigua pallareses que s’havia perdut des de feia mig segle, difonent 

els seus valors naturals i sensibilitzant sobre la necessitat de la seva conservació. 

L’any 2015 es va construir un nou camí per a vianants  i ciclistes entre  l’estació de tren de  la 

Pobla de Segur i Salàs de Pallars, resseguint el marge dret de l’embassament de Sant Antoni.  

Amb aquella actuació es va impulsar la mobilitat lenta entre tres nuclis de població (Salàs, Sant 

Joan  de  Vinyafrescal  i  la  Pobla  de  Segur),  i  a  la  vegada  va  ser  l’inici  d’un  projecte  de 

comunicació  per  a  vianants  i  ciclistes  seguint  el  principal  eix  fluvial  de  la  comarca  entre  els 

congostos de Collegats i Terradets.  

El present projecte de creació d’un itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els 

embassaments  de  Sant  Antoni  i  Terradets  seguint  camins  existents  és  la  continuació  del 

projecte iniciat el 2015 entre la Pobla i Salàs. Amb aquest projecte es dona continuïtat a la via 

lenta des de Salàs de Pallars fins a Cellers, i es pretenen aconseguir els mateixos resultats que 

amb  el  camí  del  marge  de  l'embassament  de  Terradets,  on  l'itinerari  creat  l'any  2013  ha 

suposat un revulsiu per dinamitzar el turisme familiar al sud del Pallars Jussà, i posteriorment 

al 2015 el camí construït en la mateixa línia des de la Pobla de Segur a Salàs de Pallars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Exemples de material divulgatiu dels itineraris existents actualment al marge 

dels embassaments de Sant Antoni i Terradets. A l’esquerra la pàgina web 

turística del Pallars Jussà (www.pallarsjussa.net), i a la dreta l’extracte d’un 

article d’una revista. 
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2.1.2 Condicionants i normativa que afecta el projecte 

2.1.2.1  Domini Públic Hidràulic 

El projecte consisteix en l’arranjament de camins o vials existents, sempre situats per sobre de 

la màxima cota d’inundació dels espais fluvials i embassaments quan es passa pel seu marge. 

Quan  es  travessen,  es  fa  adossats  a  infraestructures  existents.  Per  tant,  en  cap  moment 

s’afecta  ni  es  redueix  la  capacitat  de  circulació  d’aigua  dels  cursos  fluvials  que  es  travessa. 

Veure les fitxes descripctives de l’annex 7. 

A continuació es detallen totes les interaccions del projecte amb el Domini Públic Hidràulic i les 

zones  inundables.  Punts  de  creuament  del  camí  amb  cursos  i  masses  d’aigua,  ordenats 

seguint l’itinerari de nord a sud: 

Tram  Ubicació 
Coordenades 

UTM ETRS89 
Afectació als cursos i masses d’aigua 

K1 
Pont antiga C13 sobre 

emb. Sant Antoni 

329.575 / 

4.674.622 

Sense afectació, ja que l’itinerari passa pel mateix traçat de 

l’antiga carretera C13. No es projecta cap actuació 

E1 

Boca sud del túnel dels 

Feixancs.  

Carretera C13 

329.015 / 

4.673.584 

Sense afectació, ja que l’itinerari passa pel voral de la carretera 

C13. La passera que es construirà estarà al mateix nivell que la 

carretera i 1 metre per sobre de les dues obres de pas d’aigua 

existents. No s’afecta la capacitat de drenatge dels dos petits 

barrancs que es travessen. 

328.994 / 

4.673.566 

C1‐B2  Piràmide de Promotur 
328.930 / 

4.673.502 

Sense afectació, ja que l’itinerari passa pel voral de la carretera 

C13, i per sobre de l’obra de pas d’aigua existent. No s’afecta la 

capacitat de drenatge del petit barranc que es travessa. 

C2 

Viaducte del marge de 

l’embassament de Sant 

Antoni 

328.880 / 

4.673.430 

En el present projecte no s’actua en aquest punt, ja que ho farà 

la Generalitat de Catalunya en un altre projecte que 

complementi al present 

E2  Marge carretera C13 i 

embassament Sant 

Antoni 

328.884 / 

4.673.112 

Sense afectació, ja que l’itinerari passa pel voral de la carretera 

C13. Les passeres que es construiran estaran al mateix nivell que 

la carretera i 1 metre per sobre de les 2 obres de pas d’aigua 

existents. No s’afecta la capacitat de drenatge dels dos petits 

barrancs que es travessen. 
A5‐E3 

328.759 / 

4.672.864 

E4  Càmping Gaset 
328.232 / 

4.672.660 

L’itinerari travessa el barranc mitjançant una passera adossada 

al terraplè del ferrocarril, 10 metres per sobre del nivell de l’obra 

de pas d’aigua existent. No s’afecta la capacitat de drenatge del 

petit barranc que es travessa. 

E5 

Marge carretera C13 i 

embassament Sant 

Antoni. La Raconada 

327.752 / 

4.672.314 

Sense afectació, ja que l’itinerari passa pel voral de la carretera 

C13. La passera que es construirà estarà al mateix nivell que la 

carretera i 2 metres per sobre de l’obra de pas d’aigua existent. 

No s’afecta la capacitat de drenatge del petit barranc que es 

travessa. 
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Tram  Ubicació 
Coordenades 

UTM ETRS89 
Afectació als cursos i masses d’aigua 

C7  Barranc de Seròs 
327.015 / 

4.672.462 

Sense afectació, ja que l’itinerari passa per un pont existent. No 

es fa cap actuació al pont, pel que no s’afecta la capacitat de 

drenatge del barranc que es travessa. 

C11  Barranc de la Fontvella 
326.962 / 

4.670.407 

Per travessar el barranc a peu i en bicicleta es projecta construir 

un gual inundable a nivell de la llera de 8 m de longitud i 2,5 

metres d’amplada, fet de formigó armat. 

C11  Barranc de Riucós 
327.006 / 

4.669.784 

Sense afectació, ja que l’itinerari passa per un gual inundable 

existent. No es fa cap actuació al gual, pel que no s’afecta la 

capacitat de drenatge del barranc que es travessa. 

C14‐B6  Llau de Palau 
326.393 / 

4.668.098 

Sense afectació, ja que l’itinerari no travessa aquesta llau, com 

sembla si s’observa la cartografia. La llau desemboca al canal de 

rec i el camí passa per l’altre marge del canal, pel que no s’afecta 

la capacitat de drenatge d’aquest curs fluvial. 

J2  Barranc de Palau 
326.673 / 

4.667.663 

Sense afectació, ja que l’itinerari passa per un gual inundable 

existent. No es fa cap actuació al gual, pel que no s’afecta la 

capacitat de drenatge del barranc que es travessa. 

J3 
Barranc de les Salades 

o de Reguer 

326.421 / 

4.666.912 

Actualment el punt de creuament del barranc amb el canal de 

reg presenta una obra de pas que canalitza el canal per sota el 

barranc, que està endegat amb dos murs de pedra de 2 metres 

d’alçada i 5 metres d’amplada. Per travessar aquest punt a peu i 

en bicicleta es projecta construir una passera metàl∙lica amb el 

terra de tramex a nivell de la cota superior dels murs de 

contenció del barranc. 

E6  Llau de Puigcercós 
326.285 / 

4.666.122 

Actualment el punt de creuament del barranc amb el canal de 

reg presenta un viaducte que eleva el canal per sobre aquest 

petit curs d’aigua i el manté a nivell. Per travessar la llau a peu i 

en bicicleta es projecta construir una passera metàl∙lica suspesa, 

recolzada sobre els dos extrems superiors dels vessants, amb 

una longitud de 40 m i una amplada de 1,5 m, al mateix nivell 

que el canal de reg. 

J4  Barranc de l’Espona 
325.906 / 

4.665.362 

Per travessar el barranc a peu i en bicicleta es projecta construir 

un gual inundable a nivell de la llera de 17 m de longitud i 2,5 

metres d’amplada, fet de formigó armat. 

C18 
Barranc de la 

Torrentera 

 325.588 / 

4.664.854 

Per travessar el barranc a peu i en bicicleta es projecta construir 

un gual inundable a nivell de la llera de 8 m de longitud i 2,5 

metres d’amplada, fet de formigó armat. 
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Tram  Ubicació 
Coordenades 

UTM ETRS89 
Afectació als cursos i masses d’aigua 

C18  Barranc de la Teulera 
325.478 / 

4.663.941 

Actualment el camí rural que seguirà l’itinerari projectat travessa 

el barranc de la Teulera (curs d’aigua temporal) a nivell per un 

gual de formigó existent. No es preveu fer cap actuació en 

aquest punt, pel que no s’afecta la capacitat de drenatge del 

barranc que es travessa. 

C18  Barrac d’Arguinsola 
325.317 / 

4.663.606 

Per travessar el barranc a peu i en bicicleta es projecta construir 

un gual inundable a nivell de la llera de 15 m de longitud i 3 

metres d’amplada, fet de pedra d’escollera i formigó. 

C18  Barranc de Fontaté 
325.293 / 

4.662.805 

Actualment el camí rural que seguirà l’itinerari projectat travessa 

aquests barrancs per obres de pas existents. No es preveu fer 

cap actuació en aquests punts, pel que no s’afecta la capacitat 

de drenatge dels barrancs que es travessa. 
C18  Barranc dels Confossos 

325.166 / 

4.662.207 

C18  Barranc del Rodelló 
325.156 / 

4.661.798 

Per travessar el barranc a peu i en bicicleta es projecta construir 

un gual inundable a nivell de la llera de 20 m de longitud i 3 

metres d’amplada, fet de pedra d’escollera i formigó. 
 

A  la  taula anterior  s’han assenyalat en blau  i vermell  els  punts de  creuament del  camí  amb 

cursos  d’aigua  en  els  que  l’actuació  projectada  sí  que  interfereix  amb  la  llera  i  per  tant  cal 

justificar la proposta adoptada. En blau s’assenyala els punts on s’ha projectat construir guals 

inundables.  Per  dissenyar  aquesta  solució  s’ha  tingut  en  compte  la  guia  tècnica  editada  per 

l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  l’any  2006  sobre  Recomanacions  tècniques  per  al  disseny 

d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial. 

Quan en aquesta guia es parla del disseny d’obres de drenatge transversal i obres de fàbrica en 

camins rurals de menys de 4 m d’amplada, es diu que tot i que els guals inundables no són la 

tipologia d’obra més adequada des del punt de vista hidràulic, atès que aquests camins sovint 

corresponen a accessos a finques, s’acceptarà la seva construcció: 

 En aquells cursos fluvials en què circuli aigua per la llera més del 80 % dels dies de l’any 

 Per  a  la  resta  de  casos  només  s’admetrà  la  construcció  de  guals  que  no  s’elevin 

significativament per sobre el perfil de la llera, limitant l’actuació a una fixació del fons 

en aquell punt. 

 Quan el gual  inundable permeti el pas d’avingudes ordinàries  i no resulti un obstacle 

per  a  avingudes majors,  i  el  dimensionament  dels  guals  es  faci  amb  les  dimensions 

mínimes necessàries per permetre el pas del cabal ordinari. 

Els  guals  projectats  als  barrancs  de  la  Fontvella,  l’Espona,  Torrentera,  Arguinsola  i  Rodelló 

compleixen les tres condicions anteriors, pel que s’entèn que són la solució òptima que resol el 

pas de persones i bicicletes per aquests punts amb la mínima inversió i afectació al curs d’aigua 



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
 
 
 

14 
 

i la seva capacitat de drenatge. Només els guals projectats als barrancs d’Arguinsola i Rodelló 

estan pensats pel trànsit de vehicles. La resta són per peatons i BTT. 

En vermell s’assenyala els punts on s’ha projectat construir passeres metàl∙liques paral∙leles a 

obres  de  pas  d’aigua  existents.  Per  dissenyar  aquesta  solució  s’ha  tingut  en  compte  les 

recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua en els projectes de creació dels  itineraris del 

marge de l’embassament de Terradets (any 2012‐13) i entre la Pobla de Segur i Salàs de Pallars 

(any  2015),  consistent  en  que  es  podien  adossar  passeres  al  costat  d’una  carretera,  via  de 

ferrocarril o canal que travessés un curs d’aigua, sempre que el nivell més baix de la passera 

instal∙lada quedés al mateix nivell que la infraestructura que ja travessava el curs d’aigua, i es 

mantingués en tot moment  la capacitat de desguàs de l’obra de pas d’aigua. Als barrancs de 

Reguer  i a  la  llau de Puigcercós s’ha respoectat aquest criteri, pel que la seva construcció no 

afectarà la capacitat de drenatge d’aquests cursos d’aigua. 

Segons el Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d'aigües  i  el  Reial  Decret  849/1986,  d’11  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  del  Domini 

Públic Hidràulic, part de les actuacions projectades estan situades dins de la zona de policia de 

la  Noguera  Pallaresa  (100 m  a  banda  i  banda  del  llit  del  riu)  i  per  executar  qualsevol  tipus 

d’obres o instal∙lacions es requerirà l'autorització de l'organisme de conca. 

Relació dels trams de camí amb les zones inundables del riu Noguera Pallaresa: 

Tram  Ubicació  Longitud (m) Afectació 

C8, C9 i C10 
Marge dret Noguera Pallaresa abans 

del pont del riu a Tremp 
1.173 m 

La zona inundable pels períodes de retorn 

de 10, 50, 100 i 500 anys arriba just al camí, 

que quedaria al límit de la zona d’inundació. 

C11 
Marge dret Noguera Pallaresa al llarg 

de l’escollera de Tremp 
640 m 

J2, J3, B7 
Marge dret Noguera Pallaresa entre 

Palau de Noguera i Puigcercós 
1.312 m 

C11, C12, 

C14 i B6 

Marge dret Noguera Pallaresa entre 

Tremp i Palau de Noguera 
2.798 m 

La zona inundable pels períodes de retorn 

de 10, 50, 100 i 500 anys afectaria el camí. 

A9 
Marge dret de l’embassament de 

Terradets 
963 m 

La zona inundable pels períodes de retorn 

de 10, 50 i 100 anys arriba just al camí, que 

quedaria al límit de la zona d’inundació. La 

inundació amb T500 anys afectaria el camí. 

 
2.1.2.2  Carreteres 

D'acord amb els articles 28 i 29 de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres, part de 

l'itinerari proposat està situat a la zona d’afectació de la carretera C‐13 (50 metres a banda i 

banda  de  la  mateixa),  i  per  executar  qualsevol  tipus  d’obres  o  instal∙lacions  és  obligatòria 
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l’autorització  prèvia  del  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de 

Catalunya, sense perjudici d'altres competències concurrents. 

 

2.1.2.3  Vies ciclistes 

Atès que l’itinerari projectat formarà part de la via ciclista que dicorrerà paral∙lel al traçat de la 

línea de ferrocarril entre Lleida i la Pobla de Segur, promoguda pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, cal que en la mesura que es pugui, la tipologia de 

camins projectats s’adaptin als estàndards d’aquest tipus de vials. 

El Manual  per  al  disseny  de  vies  ciclistes  de  Catalunya,  editat  pel Departament  de Política 

Territorial  i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya l’any 2007 estableix  les directrius 

que  han  de  tenir‐se  en  compte  pel  disseny  de  vies  ciclistes  a  Catalunya,  en  el  marc  del 

desenvolupament de Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. El manual distingeix set tipus 

de vies ciclistes en funció de si són exclusives per ciclistes o es comparteixen amb vehicles o 

vianants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els  diferents  trams  del  camí  del  present  projecte  es  poden  clasificar  en  tres  tipus,  dos  dels 

quals coincideixen amb la classificació del manual, adaptada a la realitat del Pallars Jussà: 

Camí verd: 

El  camí  verd  és  una  via  «multiusos»  reservada  per  a  persones  usuàries  no  motoritzades 

(ciclistes,  vianants,  persones  amb  mobilitat  reduïda,  patinadors,  etc)  i  amb  un  traçat 

independent de les vies principals. El qualificatiu «verd» es refereix al fet que ha de discórrer 

per  espais  oberts,  parcs,  jardins  i  boscos  amb  un  tractament  acurat  de  l’entorn.  En  zones 

properes  a  grans  ciutats,  aquests  camins  poden  concentrar  una  gran  densitat  d’usuaris  de 

molts tipus, el que pot generar certs conflictes i necessitar d’una segregació en carrils. Aquest 
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no serà el cas del camí objecte del present projecte, ja que l’experiència en altres camins de la 

comarca amb una tipologia similar  indica que els usuaris  l’utilitzen de forma regular, però en 

un  número  prou  baix  (10‐180  persones  per  dia)  per  permetre  un  trànsit  fluïd  i  sense 

aglomeracions ni conflictes. 

Camí de convivència: 

Vials  amb  un  ús  compartit  entre  peatons,  vehicles  a  motor  i  bicicletes,  amb  prioritat  dels 

peatons sobre  la resta, que caldrà senyalitzar adequadament amb els senyals de trànsit amb 

codi S‐28  i S‐29. No hi ha cap separació  física entre usuaris dins de  la  calçada, on cohabiten 

sense problemes donada la baixa intensitat de trànsit existent. 

El  camí  de  convivència  és  una  adaptació  a  l’entorn  rural  del  Pallars  Jussà  de  la  tipologia 

definida al manual com a “carrer de convivència”, que sol aplicar‐se en entorns urbans. En el 

present  projecte,  en  comptes  de  carrers  s’han  contemplat  camins  rurals  o  trams  de  l’antic 

traçat de la carretera C13, avui sense trànsit o un trànsit equivalent a un camí rural. En ambdós 

casos  hi  ha  una  intensitat  de  trànsit  de  vehicles molt  baixa,  i  la  velocitat  de  circulació  dels 

vehicles es pot limitar a 20 km/h per minimitzar accidents amb els ciclistes o els peatons. 

Sender: 

Vial  només  apte  per  a  vianants,  sovint  en  zones  de  fort  pendent  amb  un  traçat  adaptat  al 

relleu,  amb  escales  de  pedra  o  fusta  que  ajuden  a  salvar  els  desnivells.  Tot  i  que  poden 

circular‐hi bicicletes, el disseny del vial no està pensat per fer‐los ciclables. 

Secció tipus dels vials projectats 

El  Manual  per  al  disseny  de  vies  ciclistes  de 

Catalunya  defineix  unes  amplades  mínimes  i 

recomanables  per  a  cadascuna  de  les  tipologies  de 

vials  ciclistes.  Pels  camins  verds  compartits  amb 

vianants proposa una amplada mínima de 4 metres i 

recomanable  de  5  metres.  Tot  i  així,  es  mostren 

exemples  on  els  camins  verds  en  zones  amb 

intensitats normals tenen 2,5‐3 metres d’amplada. El 

mateix  Manual  defineix  un  espai  útil  del  o  de  la 

ciclista segons la següent figura:  

Segons aquest esquema, l’espai mínim necessari per 

circular un/a ciclista seria d’un metre d’amplada, i el 

Ciclista 
Espai de maniobra
Espai 0,6 m

1,0 m

1,5 m

2
,5
  m

 

1,9 m

1
,1
  m

 
0
,6
  m
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recomanable  per  circular  amb  confort  de  1,5  metres  d’amplada.  Suposant  que  un  vianant 

ocupa un espai de 50 cm d’amplada, en un camí verd es podria arribar a mínims de 1,5 metres 

d’amplada als punts més estrets, i una secció tipus de 2 metres d’amplada. 

Aplicant  aquests  criteris,  el  present  projecte  ha  planteja  la  creació  d’un  itinerari  peatonal  i 

cicloturista pel centre del Pallars Jussà, una zona rural on les intensitats de circulació esperades 

seran molt inferiors a les mitjanes d’altres camins verds de zones urbanes i periurbanes. És per 

això  que  sempre  que  s’ha  pogut  s’han  projectat  trams  amb  seccions  tipus  el més  amples 

possibles (2,5 metres), per assolir les dimensions recomanades pel Manual per al disseny de 

vies ciclistes de Catalunya. Però en aquells trams on el relleu o les característiques del terreny 

fan inviables assolir amplades de 3‐5 metres, s’ha considerat suficient un ample mínim de 1,5‐

2 metres, que garantiran el  creuament  (1,5 m) o  la  circulació confortable  (2 m) de ciclistes  i 

peatons en les intensitats amb que s’esperen. 

Els  trams  de  sender  projectats  només  seran  per  accedir  a  nuclis  dels  marges  de  l’itinerari 

principal,  i  en  cap  cas  formaran  part  de  l’eix  principal  del  camí  que  unirà  Salàs  d  ePallars  i 

Cellers. Tindran una amplada de ferm de 50 cm, tot i que l’amplada des desbrossament al seu 

entorn serà de 2 m, un metre a cada banda de l’eix del sender. Atès que als trams de sender 

només s’espera que hi circulin vianants, aquesta amplada s’ha considerat suficient. 

 

2.1.2.4 Cultura 

El  Servei  Territorial  del  Departament  de  Cultura  ha  emès  un  informe  relatiu  al  present 

projecte,  en  el  què  atesa  la  proximitat  de  l’itinerari  als  jaciments  de  Els  Feixans  (època 

medieval‐moderna)  i el Pont de Salàs, es determina que cal  fer una prospecció arqueològica 

preventiva quan s’actuï en aquest àmbit, sota la direcció d’un arqueòleg que faci el seguiment 

de les obres. 

Segons l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya: 

 El jaciment de Els Feixans són les restes d’una torre militar d’origen medieval, situades 

al capdamunt del turó del mateix nom, entre els barrancs de Fontfreda i lo Torrentil. Es 

va  localitzar  l’any  2003,  en  el  decurs  del  seguiment  de  les  obres  de  millora  i 

condicionament  del  traçat  de  la  carretera  C‐13.  Al  punt  quilomètric  6020  es  van 

detectar  diverses  estructures  muràries  que  quedaven  afectades  per  les  obres  del 

traçat. 

Més informació al web: 

http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=0&consulta=MSUxK2ZlaXhhbn

MlMistMSU%3D&codi=13593 
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 El jaciment del Pont de Salàs va aparèixer l’any 2004, durant el seguiment de les obres 

de millora i condicionament del traçat de la carretera C‐13. Es va localitzar un tram de 

8 metres  de  llargada  del  pont  de  Salàs,  d’origen medieval,  que  estava  sepultat  pels 

llims del pantà de Sant Antoni. Actualment, d'aquest pont únicament és visible la part 

central i el tram de 8 metres localitzats en aquesta intervenció, la resta de l'estructura 

segueix  sepultada  pels  llims,  i  resta  totalment  cobert  quan  el  pantà  assoleix  la  seva 

màxima capacitat. 

Més informació al web: 

http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=51&consulta=MSUxK3BvbnQgY

XJtZW50ZXJhJTIrLTEl&codi=14316 
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2.2 Descripció de la situació actual 

Actualment no hi ha cap itinerari peatonal  i per bicicleta que uneixi  les  localitats de Salàs de 

Pallars  i Cellers. Existeixen trams de senders i camins rurals deconnectats entre ells, separats 

per trams de carretera.  

 

2.3 Anàlisi d’alternatives i justificació de la solució adoptada 

La fase d’anàlisi d’alternatives ha comportat una cerca exhaustiva de vials existents per on fer 

passar  l’itinerari  que  uneixi  les  localitats  de  Salàs  de  Pallars  i  Cellers,  resseguint  la  Noguera 

Pallaresa. El treball de camp ha donat com a resultat el traçat proposat en el present projecte, 

única alternativa possible per mantenir uns criteris de: 

 Seguir l’eix del riu Noguera Pallaresa i els marges dels embassaments de Sant Antoni i 

Terradets,  per  mantenir  la  filosofia  del  projecte  que  fa  anys  que  es  treballa  de 

resseguir els espais fluvials per connectar la comarca de nord a sud a peu i en bicicleta. 

 Seguir vials existents o corredors a l’entorn d’infraestructures existents, per minimitzar 

el moviment de terres i l’afectació sobre el paisatge. 

 Seguir  un  traçat  paisatgísticament  atractiu  per  fer  d’aquest  itinerari  un  referent  del 

lleure veïnal i el turisme actiu a la comarca. 

L’opció escollida al projecte és la més respectuosa amb el medi i la més integrada a l’entorn, ja 

que és  la que permet aprofitar el màxim els camins  i vials existents. L’actuació consisteix en 

eixamplar‐los fins un màxim de 2,5 metres perque puguin circular‐hi amb seguretat persones i 

ciclistes, i millorar‐ne el ferm amb tot‐ú artificial, minimitzant el moviment de terres i per tant 

l’alteració  del  paisatge,  i  maximitzant  la  seva  integració  i  apantallament  amb  l’entorn  i  la 

vegetació existent. 
3 

 

2.4 Classificació del contractista 

 

 

 

Lot 1. Moviment de terres i altres actuacions.  
 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per als  contractes d’obres amb un valor estimat  igual o  superior a 500.000 euros és  requisit 

indispensable que  l’empresari estigui  classificat degudament  com a contractista d’obres dels 

poders  adjudicadors.  Per  a  aquests  contractes,  la  classificació  de  l’empresari  en  el  grup  o 

subgrup  que  correspongui  en  funció  de  l’objecte  del  contracte,  amb  una  categoria  igual  o 

superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar. 

En el cas del lot 1 del present projecte, la classificació que haurà d’acreditar és la següent: 
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Grup A: Moviments de terres i perforacions 

Subgrup 2: Esplanacions 

Categoria 4: quantia del contracte és superior a 840.000€ i inferior o igual a 2.400.000€ 

 

Lot 2. Estructures metàl∙liques 
 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per  als  contractes  d’obres  amb  un  valor  estimat  inferior  a  500.000  euros,  l’empresari  pot 

acreditar  la  seva  solvència  indistintament mitjançant  la  seva  classificació  com  a  contractista 

d’obres  en  el  grup  o  subgrup  de  classificació  corresponent  al  contracte  o  bé  acreditant  el 

compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació. En el cas 

del lot 2 del present projecte, la classificació que podrà acreditar és la següent: 

 

Grup B: Ponts, viaductes i grans estructures 

Subgrup 4: Metàl∙lics 

Categoria 2: quantia del contracte és superior a 150.000€ i inferior o igual a 360.000€ 

 

2.5 Estudi geotècnic 

L’equip  redactor  del  projecte  ha  considerat  que  no  era  necessari  la  realització  d’un  estudi 

geotènic  per  tal  de  calcular  les  diferents  solucions  constructives  utilitzades.  En  el  cas 

majoritari,  que  és  l’eixamplament  del  voral  de  la  carretera  C13  mitjançant  terraplenat,  es 

mantindrà el mateix pendent de terraplè que existeix actualment, sense  incrementar  la seva 

verticalitat, de manera que es considera que el terraplè continuarà sent estable, motiu pel qual 

no s’hi ha fet l’estudi geotècnic. 

 

2.6 Cartografia i topografia 

Tant  en  la  fase  d’anàlisi  d’alternatives  com  en  la  de  definició  del  traçat  de  l’itinerari,  s’ha 

utilitzat  tota  la  cartografia  que  ofereix  l’Institut  Cartogràfic  i  Geològic  de  Catalunya:  mapes 

topogràfics a escales 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000 i 1:5.000 i ortofotomapes a escala 1:2.500. 

Per  tal  de  disposar  d’una  cartografia  de  major  detall  per  dissenyar  les  diferents  solucions 

constructives  projectades  (excavació  de  talussos,  terraplenat,  construcció  de  passeres 

metàl∙liques, etc), s’ha fet un aixecament topogràfic dels trams en els que l’itinerari passa del 

voral  de  la  carretera  C13,  així  com  d’aquells  punts  singulars  on  calia  instal∙lar  passeres 

metàl∙liques.   
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3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

3.1 Objecte del projecte 

El  present  projecte  vol  crear  un  itinerari  peatonal  i  per  bicicleta  seguint  camins  existents  al 

marge dret del riu Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets, entre 

les localitats de Salàs de Pallars i Cellers, a la comarca del Pallars Jussà, província de Lleida. 

3.2 Emplaçament 

El projecte pretèn crear un itinerari seguint el marge dret del riu Noguera Pallaresa entre els 

l'embassaments de Sant Antoni i Terradets, unint les localitats de la Pobla de Segur i Cellers, i 

comunicant els nuclis de: la Pobla de Segur, Sant Joan de Vinyafrescal, Salàs de Pallars, Talarn, 

Tremp, Palau de Noguera, Puigcercós, Guàrdia de Noguera i Cellers. Atès que ja existeixen dos 

trams d’aquest itinerari (la Pobla‐Salàs i Cellers‐Terradets), el present projecte es centra en el 

tram central entre les localitats de Salàs de Pallars i Cellers. 

Coordenades UTM ETRS89 31N dels punts d’inici i final de l’itinerari projectat: 

Salàs de Pallars. Zona del Piolet: 329.731 / 4.674.607 

Embassament de Terradets. Accés a la localitat de Cellers: 324.918 / 4.659.794 

Relació de les parcel∙les cadastrals afectades pel camí projectat: 

Municipi  Polígon cadastral Parcel∙la cadastral Referència cadastral

Salàs de Pallars  3  9085 25234A00309085

Salàs de Pallars  1  9028 25234A00109028

Salàs de Pallars  1  9050 25234A00109050

Salàs de Pallars  1  9049 25234A00109049

Salàs de Pallars  1  9047 25234A00109047

Salàs de Pallars  3  298 25234A00300298

Salàs de Pallars  1  9048 25234A00109048

Talarn  6  9026 25268A00609026

Talarn  6  9029 25268A00609029

Talarn  7  9000 25268A00709000

Talarn  7  2 25268A00700002

Talarn  7  230 25268A00700230

Talarn  7  9 25268A00700009

Talarn  7  9025 25268A00709025

Talarn  7  9006 25268A00709006

Talarn  7  15 25268A00700015

Talarn  7  42 25268A00700042

Talarn  7  9005 25268A00709005

Talarn  7  16 25268A00700016

Talarn  7  23 25268A00700023

Talarn  7  9004 25268A00709004
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Municipi  Polígon cadastral Parcel∙la cadastral Referència cadastral

Talarn  7  9017 25268A00709017

Talarn  6  142 25268A00600142

Talarn  6  9010 25268A00609010

Talarn  6  9016 25268A00609016

Talarn  6  9014 25268A00609014

Talarn  6  9013 25268A00609013

Talarn  7  9036 25268A00709036

Talarn  7  19 25268A00700019

Talarn  7  24 25268A00700024

Talarn  7  22 25268A00700022

Talarn  6  9037 25268A00609037

Talarn  7  25 25268A00700025

Talarn  7  26 25268A00700026

Talarn  7  9003 25268A00709003

Talarn  7  30 25268A00700030

Talarn  7  27 25268A00700027

Talarn  7  28 25268A00700028

Talarn  7  37 25268A00700037

Talarn  7  40 25268A00700040

Talarn  7  39 25268A00700039

Talarn  7  58 25268A00700058

Tremp  2  2 25295A00200002

Tremp  2  3 25295A00200003

Tremp  2  9011 25295A00209011

Tremp  2  77 25295A00200077

Tremp  2  70 25295A00200070

Tremp  2  9013 25295A00209013

Tremp  2  9014 25295A00209014

Tremp  2  80 25295A00200080

Tremp  2  9025 25295A00209025

Tremp  2  9024 25295A00209024

Tremp  2  130 25295A00200130

Tremp  2  132 25295A00200132

Tremp  2  133 25295A00200133

Tremp  2  137 25295A00200137

Tremp  2  142 25295A00200142

Tremp  2  143 25295A00200143

Tremp  2  144 25295A00200144

Tremp  2  150 25295A00200150

Tremp  2  153 25295A00200153

Tremp  2  154 25295A00200154

Tremp  2  155 25295A00200155

Tremp  2  160 25295A00200160

Tremp  2  161 25295A00200161

Tremp  2  215 25295A00200215

Tremp  2  168 25295A00200168

Tremp  2  169 25295A00200169

Tremp  2  170 25295A00200170

Tremp  2  171 25295A00200171

Tremp  2  172 25295A00200172
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Municipi  Polígon cadastral Parcel∙la cadastral Referència cadastral

Tremp  2  180 25295A00200180

Tremp  2  181 25295A00200181

Tremp  2  183 25295A00200183

Tremp  2  202 25295A00200202

Tremp  2  9005 25295A00209005

Talarn  1  9006 25268A00109006

Talarn  1  9003 25268A00109003

Talarn  1  24 25268A00100024

Tremp  5  221 25295A00500221

Tremp  5  147 25295A00500147

Tremp  5  220 25295A00500220

Tremp  10  9028 25295A01009028

Tremp  6  17 25295A00600017

Tremp  6  18 25295A00600018

Tremp  6  9007 25295A00609007

Talarn  2  10 25268A00200010

Talarn  2  9014 25268A00209014

Talarn  2  97 25268A00200097

Talarn  2  32 25295A00200032

Talarn  2  9003 25268A00209003

Talarn  2  30 25268A00200030

Talarn  2  9016 25268A00209016

Talarn  2  63 25268A00200063

Talarn  2  65 25268A00200065

Talarn  2  67 25268A00200067

Talarn  2  9001 25268A00209001

Talarn  2  94 25268A00200094

Talarn  2  9020 25268A00209020

Tremp  7  10 25295A00700010

Castell de Mur  7  9044 25136A00709044

Castell de Mur  7  238 25136A00700238

Castell de Mur  7  239 25136A00700239

Castell de Mur  9  944 25136A00900944

Castell de Mur  9  349 25136A00900349

Castell de Mur  7  278 25136A00700278

Castell de Mur  7  241 25136A00700241

Castell de Mur  7  243 25136A00700243

Castell de Mur  7  244 25136A00700244

Castell de Mur  7  9010 25136A00709010

Castell de Mur  7  248 25136A00700248

Castell de Mur  7  246 25136A00700246

Castell de Mur  7  245 25136A00700245

Castell de Mur  7  9023 25136A00709023

Castell de Mur  7  9049 25136A00709049

Castell de Mur  7  9016 25136A00709016

Castell de Mur  7  9026 25136A00709026

Castell de Mur  7  128 25136A00700128

Castell de Mur  7  9060 25136A00709060

Castell de Mur  6  9040 25136A00609040

Castell de Mur  6  12 25136A00600012
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Municipi  Polígon cadastral Parcel∙la cadastral Referència cadastral

Castell de Mur  6  11 25136A00600011

Castell de Mur  6  17 25136A00600017

Castell de Mur  6  9035 25136A00609035

Castell de Mur  6  18 25136A00600018

Castell de Mur  6  120 25136A00600120

Castell de Mur  6  9015  25136A00609015 

Castell de Mur  6  9017 25136A00609017

Castell de Mur  6  82 25136A00600082

Castell de Mur  5  9015 25136A00509015

Castell de Mur  5  9019 25136A00509019

Castell de Mur  5  9024 25136A00509024

Castell de Mur  4  9000 25136A00409000

Castell de Mur  4  163 25136A00400163

 

Aquesta relació de parcel∙les cadastrals  inclou tant finques de propietat pública com privada. 

D’acord  amb  el  conveni  vigent  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  quatre  ajuntaments  per  on 

transcorre  l’itinerari,  són  els  Ajuntaments  els  que  aporten  l’autorització  de  pas  amb  la 

propietat de cada finca, garantint al Consell Comarcal la disponibilitat de tots els terrenys per 

executar el projecte. 
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3.3 Descripció de la solució adoptada 

3.3.1  Tipologia de camins en els que s’actuarà 

En el present projecte s’actuarà sobre un total de 29.114 m de camins entre les localitats de 

Salàs de Pallars  i Cellers. Aquests camins s’han dividit  segons  la  seva posició en  l’itinerari,  la 

seva tipologia i la seva amplada. 

Classificació segons la seva posició a l’itinerari Salàs de Pallars‐Cellers: 

A. Camins de  l’eix principal de  l’itinerari Salàs de Pallars‐Cellers. Longitud total: 22.135 

m, el 76% del total dels camins del projecte. 

B. Camins d’accés als diferents nuclis habitats pel que passa  l’itinerari  (Talarn, Tremp, 

Palau de Noguera, Puigcercós, Guàrdia de Noguera i Cellers). Longitud total: 6.979 m, 

el 24% del total dels camins del projecte. 

Classificació seguint la nomenclatura del Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya: 

A. Camí  de  convivència.  Camins  rurals  existents  o  el  traçat  de  l’antiga  carretera  C13, 

actualment en desús, on hi haurà un trànsit de vehicles (amb una intensitat de trànsit 

molt baixa) i alhora de persones a peu i en bicicleta.  

B. Camí verd, exclusiu per a vianants i ciclistes. 

a. Amplada el camí igual o superior a 2,5 metres.  

b. Amplada del camí entre 1,5 i 2,5 metres. 

C. Sender,  camí  exclusiu  per  a  peatons,  d’uns  50  cm  d’amplada,  en  indrets  de  relleu 

abrupte, i sempre situats fora de l’eix principal de l’itinerari, com una forma d’accés a 

algun indret d’especial interès proper. 

 

Tipologia de camí  Eix principal  Accessos a nuclis  Global itinerari 

Camí de convivència  9.326 m  42%  4.652 m  67%  13.978 m  48% 

Camí verd 1,5‐2,5 m ample  10.296 m  47%  325 m  5%  10.621 m  36% 

Camí verd <2,5 m ample  2.513 m  11%  0 m  0%  2.513 m  9% 

Sender  0 m  0%  2.002 m  29%  2.002 m  7% 

TOTAL (m)  22.135 m  100%  6.979 m  100%  29.114 m  100% 

TOTAL (%)  76%    24%       

 
 

Classificació  seguint  la  tipologia  d’actuació  que  s’hi  durà  a  terme,  que  ha motivat  la  seva 

classificació  en  trams  i  subtrams  per  tal  de  detallar  els  amidaments.  Codis  utilitzats  a  la 

cartografia i el pressupost: 
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A. Tram en què s’eixampla el voral de la carretera o el camí de servei d’un canal de reg 

mitjançant el terraplenat amb tot‐ú artificial. 

B. Tram en què s’eixampla el voral de la carretera o el camí de servei d’un canal de reg 

mitjançant l’excavació del talús, i la posterior estesa i compactació de tot‐ú artificial. 

C. Terreny pla o camí existent que es millora, normalment regularitzant‐ne la plataforma, 

estenent i compactant una capa de tot‐ú artificial. 

D. Millora o obertura de sender, exclusiu per a vianants i no apte per a bicicleta. 

E. Construcció de passera metàl∙lica per a salvar un desnivell o eixamplar el voral de  la 

carretera. 

J. Actuacions especials. 

K. Camí asfaltat on no s’hi fa cap actuació sobre el ferm, tot i que sí que es senyalitza. 

 

Tram  Eix principal itinerari  Accessos a nuclis  Global itinerari 

A  1.750 m  8%  0 m  0%  1.750 m  6% 

B  1.097 m  5%  0 m  0%  1.097 m  4% 

C  12.726 m  57%  4.166 m  60%  16.892 m  58% 

D  0 m  0%  2.002 m  29%  2.002 m  7% 

E  434 m  2%  0 m  0%  434 m  1% 

J  2.212 m  10%  0 m  0%  2.212 m  8% 

K  3.916 m  18%  811 m  12%  4.727 m  16% 

Total  22.135 m  100%  6.979 m  100%  29.114 m  100% 

 

3.3.2 Definició de subtrams 

A continuació es detalla la longitud de cada tram i les seves característiques. En gris s’indiquen 

els camins de convivència, en blanc els camins verds de més de 2,5 m d’amplada, en verd els 

camins verds de menys de 2,5 m d’amplada, i en color salmó els senders. 

 

 

 

 

 

 

 



Subtram  Descripció 
Eix principal 

(m) 
Accessos a 
nuclis (m) 

Longitud total 
subtram (m) 

Tipologia de camí 

K1  Antiga carretera C13 del Piolet al primer viaducte sobre l'embassament St. Antoni  1392  0  1392  Camí de convivència 

A3  Voral C13 al marge embassament de Sant Antoni. 1n viaducte ‐ túnel Feixancs  137  0  137  Camí verd >2,5 m 

K3  Antiga carretera C13 (en desús) al seu pas pel túnel dels Feixancs  467  0  467  Camí verd >2,5 m 

E1  Boca sud túnel Feixancs ‐ accés explanada Promotur  60  0  60  Camí verd <2,5 m 

C1  Explanada de Promotur  66  0  66  Camí verd >2,5 m 

B2  Explanada de Promotur ‐ accés al 3r viaducte sobre l'embassament St Antoni  63  0  63  Camí verd >2,5 m 

C2  Voral carretera C13 al marge de l'embassament de Sant Antoni  130  0  130  Camí verd >2,5 m 

A4  Voral carretera C13 al marge de l'embassament de Sant Antoni  127  0  127  Camí verd >2,5 m 

E2  Voral carretera C13 al marge de l'embassament de Sant Antoni  74  0  74  Camí verd <2,5 m 

A5  Voral carretera C13 al marge de l'embassament de Sant Antoni  251  0  251  Camí verd >2,5 m 

E3  Voral carretera C13 al marge de l'embassament de Sant Antoni  119  0  119  Camí verd <2,5 m 

A6  Voral carretera C13 al marge de l'embassament de Sant Antoni  64  0  64  Camí verd >2,5 m 

J1  Arribada al camping Gaset  181  0  181  Camí verd >2,5 m 

K4  Camí asfaltat del camping Gaset  217  0  217  Camí de convivència 

C3  Accés al barranc darrere el camping Gaset  26  0  26  Camí verd >2,5 m 

E4  Passera sobre el barranc de darrere el camping Gaset, sota el FFCC  58  0  58  Camí verd <2,5 m 

C4  Camí pel voral del camp d'ametllers abandonat, amb vistes a l'embassament  200  0  200  Camí verd >2,5 m 

K5  Voral carretera C13 davant xalet de Susterris  22  0  22  Camí de convivència 

A7  Voral carretera C13 entre xalet de Susterris i Lo Quiosc  85  0  85  Camí verd <2,5 m 

K6  Voral carretera C13 contenidors i aparcament de Lo Quiosc  66  0  66  Camí de convivència 

B3  Voral carretera C13 a l'alçada de Lo Quiosc  46  0  46  Camí verd <2,5 m 

A8  Voral carretera C13 sobre l'aparcament de vehicles de Lo Quiosc  123  0  123  Camí verd >2,5 m 

K7  Voral carretera C13 entrada aparcament Lo Quiosc i cal Lamat  18  0  18  Camí de convivència 

B4  Voral carretera C13 arribant a la carretera del CITA  127  0  127  Camí verd >2,5 m 

E5  Voral carretera C13 arribant a la carretera del CITA  83  0  83  Camí verd <2,5 m 

K8  Carretera del CITA ‐ carretera del mirador de comportes  1368  0  1368  Camí de convivència 

D1  Sender del CITA al mirador de comportes  0  97  97  Sender 

D2  Sender del mirador de comportes al mirador de la vàlvula de fons presa St Antoni  0  194  194  Sender 

C5  Camí del mirador de comportes al barranc de Seròs per dins la pineda  583  0  583  Camí verd >2,5 m 

C6  Camí del mirador de comportes al barranc de Seròs  243  0  243  Camí de convivència 



Subtram  Descripció 
Eix principal 

(m) 
Accessos a 
nuclis (m) 

Longitud total 
subtram (m) 

Tipologia de camí 

D3  Camí d'accés a Talarn des del barranc de Seròs  0  1496  1496  Sender 

K9  Camí d'accés a Talarn des del barranc de Seròs  0  567  567  Camí de convivència 

C7  Camí del barranc de Seròs a la carretera C13 a l'alçada de Talarn  436  0  436  Camí verd >2,5 m 

C8  Camí de la carretera C13 a Tremp seguint el curs de la Noguera Pallaresa  1000  0  1000  Camí de convivència 

C9  Camí de la carretera C13 a Tremp seguint el curs de la Noguera Pallaresa  865  0  865  Camí verd >2,5 m 

C10  Camí de la caseta de bombes de Tremp  260  0  260  Camí de convivència 

C11  Camí del pont del riu fins al Pla de Palau seguint el curs de la Noguera Pallaresa  2255  0  2255  Camí verd >2,5 m 

C12  Camí de la Verneda de Palau  504  0  504  Camí verd >2,5 m 

C13  Camí d'accés a Palau de Noguera. Entrada principal davant església  0  325  325  Camí verd >2,5 m 

D4  Camí d'accés a Palau de Noguera pel Morral  0  215  215  Sender 

C14  Camí de la Verneda de Palau seguint el canal de reg  582  0  582  Camí verd >2,5 m 

B6  Camí de la Verneda de Palau a Puigcercós seguint el canal de reg  444  0  444  Camí verd >2,5 m 

J3  Camí de la Verneda de Palau a Puigcercós seguint el canal de reg  1948  0  1948  Camí verd <2,5 m 

B7  Camí de la Verneda de Palau a Puigcercós seguint el canal de reg ja entubat  417  0  417  Camí verd >2,5 m 

E6  Pas de la llau de Puigcercós  40  0  40  Camí verd <2,5 m 

C15  Camí de la Verneda de Palau a Puigcercós seguint el canal de reg per camí existent  656  0  656  Camí verd >2,5 m 

C16  Camí d'accés a Puigcercós  0  810  810  Camí de convivència 

K10  Antiga carretera C13, actualment en desús  366  0  366  Camí verd >2,5 m 

J4  Pas del barranc de l'Espona  83  0  83  Camí verd >2,5 m 

C18  Camí de l'Espona a Cellers seguint el FFCC  4740  0  4740  Camí de convivència 

C19  Camí de l'Espona a Cellers seguint el canal de reg  180  0  180  Camí verd >2,5 m 

K11  Camí d'accés a Cellers  0  244  244  Camí de convivència 

A9  Camí del mirador de la Pineda a la cua de l'embassament de Terradets  963  0  963  Camí verd >2,5 m 

C20  Camí d'accés a Guàrdia de Noguera  0  3031  3031  Camí de convivència 
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3.4 Procés constructiu 
 

3.4.1 Lot 1. Moviment de terres i altres actuacions 

3.4.1.1. Tractament de la vegetació preexistent al traçat del camí 

En funció de la densitat de vegetació que ocupi la plataforma del camí s’actuarà mitjançant: 

 

o Desbrossat  intensiu  amb motodesbrossadora  de  la  vegetació  herbàcia  i  arbustiva  del 

ferm i l’entorn del camí en una amplada total de 2 metres. Trituració in situ de les restes 

vegetals  generades  amb  la  motodesbrossadora  de  capçal  triturador.  Poda  amb 

motoserra de les branques d’arbres situats als marges del camí i que envaeixen el gàlig 

de  2  metres  d'alçada.  Puntualment,  tallada  amb  motoserra  d’arbres  caiguts  sobre  el 

camí, o totalment inclinats sobre el mateix i amb un risc de caiguda imminent, segons el 

marcatge  de  la  Direcció  d’Obra.  Trosseig  de  les  restes  de  tallada  i  de  poda  amb 

motoserra a trossos d’un màxim de 100 cm, i apartat de les mateixes del traçat del camí. 

Als  trams  on  no  es  facin  tasques mecanitzades  de millora  del  ferm  del  camí,  repàs  i 

espedregat amb eines manuals del ferm, apartant les pedres de diàmetre superior a 15 

cm al marge del camí i regularitzant la plataforma del mateix. 
 

o Desbrossat  amb  motodesbrossadora  de  la  vegetació  herbàcia  i  arbustiva  del  ferm  i 

l’entorn  del  camí  en  una  amplada  de  2  metres.  Trituració  in  situ  amb  la 

motodesbrossadora  de  capçal  triturador  de  les  restes  vegetals  generades.  Poda  amb 

motoserra de les branques d’arbres situats als marges del camí i que envaeixen el gàlig 

de  2  metres  d'alçada.  Trosseig  de  les  restes  de  poda  amb  motoserra  a  trossos  d’un 

màxim de 100 cm, i apartat de les mateixes del traçat del camí. Als trams on no es facin 

tasques  mecanitzades  de  millora  del  ferm  del  camí,  repàs  i  espedregat  amb  eines 

manuals  del,  apartant  les  pedres  de  diàmetre  superior  a  15  cm  al  marge  del  camí  i 

regularitzant la plataforma del mateix. 

 

3.4.1.2 Moviment de terres 
 

Es preveu que s’actuï d’una forma similar a tots els trams tipus A, B i C. 

Als trams tipus A es farà un eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera C13 per 

generar una plataforma d'amplada mitjana de 3 metres per on passarà el nou camí, mitjançant 

prèvia regularització del terreny i posterior terraplenat amb tot‐ú artificial, compactat al 98% 

del  PM.  Les  condicions d'accés,  treball  i maniobra de  la maquinària,  al  voral  de  la  carretera 

C13,  estaran  limitades  per  l'espai  disponible  i  la  presència  de  la  barrera  de  seguretat  tipus 

biona metàl∙lica. 
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Als trams tipus B es farà un eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera C13 o del 

camí de servitud del canal de reg per generar una plataforma d'amplada de 2,5 metres per on 

passarà el nou camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior excavació del talús. 

Retirada del material sobrant amb camió fins a dipòsit controlat. Les condicions d'accés, treball 

i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades 

per l'espai disponible i/o la presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl∙lica.    

Un  cop  acabada  la  fase  d’eixamplat  del  voral,  es  millorarà  la  base  del  camí  mitjançant 

subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm 

de  tot‐ú  artificial.  Les  condicions  d'accés,  treball  i maniobra de  la maquinària,  al  voral  de  la 

carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de la 

barrera de seguretat tipus biona metàl∙lica. 

Als trams tipus C amb camins rurals existents es farà un repàs del ferm de camí existent amb 

mitjans  mecànics,  i  una  posterior  millora  de  la  base  del  camí  mitjançant  subministrament, 

estesa  i  compactació  al  98%  PM  amb  mitjans  mecànics  d'una  capa  de  10‐15  cm  de  tot‐ú 

artificial.  Les  condicions  d'accés,  treball  i maniobra  de  la maquinària  seran bones,  ja  que  es 

tracta de camins rurals existents. 

Als trams tipus C amb terrenys plans existents, primer es retirarà amb mitjans mecànics una 

capa de 10 cm de terra vegetal, i es farà una posterior millora de la base del camí mitjançant 

subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm 

de tot‐ú artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral del canal 

de reg o de la carretera C13, poden estar limitades per l'espai disponible i/o la presència de la 

barrera de seguretat tipus biona metàl∙lica. 

El  subtram  J3  presenta  una  gran  variabilitat  en  el  seu  estat  actual  que  impedeix  concretar 

l’actuació que s’hi farà, com si que s’ha fet a la resta de trams. Això ha motivat que l’actuació 

projectada s’hagi deixat oberta, i calgui concretar‐la en el moment del replanteig de l'obra. La 

unitat d’obra s’ha definit  incorporant algunes de les solucions possibles que poden dur‐s’hi a 

terme:  eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud del canal de reg per generar una 

plataforma  d'amplada  de  1,5‐2,5  metres  per  on  passarà  el  nou  camí,  mitjançant  diferents 

solucions  constructives  en  funció  de  les  possibilitats  de  cada  tram:  terraplenat  amb  tot‐ú 

artificial, excavació de talús i aport de tot‐ú artificial, entubat del canal de reg amb canonades 

de polietilè d'alta densitat  i reblert  i compactació del seu entorn amb tot‐ú artificial, etc. Les 

condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària estaran limitades per l'espai disponible 

a l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer‐se fora de l'època de reg. 

 
 

 

 

 

 

3.4.1.3 Trams pavimentats amb formigó i/o pedra d’escollera 

S’han projectat dos tipus de trams de camí pavimentats amb un ferm rígid: 
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 Paviment de formigó armat. Total: 228 m (0,8% de la longitud total de l’itinerari) 

 Paviment de pedra d’escollera rejuntada amb formigó. Total: 35 m (0,1% de la longitud 

total de l’itinerari projectat) 

Els trams de paviment de formigó armat, de 15 cm de gruix, es faran només en aquells indrets 

on hi ha una  forta erosió per part  de  l’aigua de pluja  (tram  J1) o per  travessar un barranc  i 

facilitar el pas de persones i bicicletes (no de vehicles). És l’alternativa més simple i funcional 

de  les  plantejades  per  resoldre  el  pas  per  aquests  trams  i  garantir  un  ferm  en  condicions, 

minimitzant  l’erosió  de  l’aigua  i  maximitzant‐ne  la  vida  útil  i  la  seguretat  i  comoditat  pels 

usuaris. Aquesta solució  ja es va utilitzar fa anys al barranc de Palau, amb uns resultats molt 

bons, ja que sense cap manteniment actualment es troben en perfecte estat de conservació. 

Els trams de paviment de pedra d’escollera rejuntada amb formigó s’utilitzarà només pel pas 

dels  dos  barrancs  (Arguinsola  i  Rodelló,  al  tram C18)  on  també  hi  ha  circulació  de  vehicles, 

especialment  tractors  amb  remolc.  Aquesta  és  l’alternativa  que  millor  resol  el  creuament 

d’aquests  cursos  d’aigua,  d’acord  amb  les  instruccions  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua, 

minimitzant l’erosió de l’aigua i maximitzant la vida útil del paviment i la seguretat dels usuaris. 

Aquesta solució ja es va utilitzar l’any 2007 en dos punts del barranc de Riucós al seu pas per 

Tremp, amb uns resultats excel∙lents, ja que sense cap manteniment actualment es troben en 

perfecte estat de conservació. 

   

 

 

3.4.1.4 Baranes i barreres de seguretat 

 

Tots els trams de l’itinerari que transcorren pel voral de la carretera C13 aniran protegits per 

barreres de seguretat. Si en algun tram no n’hi ha, se n’instal∙larà del tipus biona metàl∙lica.  

 

Per  protegir  els  usuaris  del  camí  en  els  trams  que  tinguin  un  desnivell  fort  a  un  dels  seus 

costats s’instal∙larà barana de fusta RTI, amb puntals de 10 cm de diàmetre i 140 cm d'alçada 

respecte el terra, fixats a terra amb daus de formigó H‐100 de 20x20 cm de costat i 40 cm de 

profunditat.  Travessers  de  8  cm  de  diàmetre  de  200  cm  de  longitud  fixats  als  puntals  amb 

Exemple  de  gual  fet  amb  pedra 

d’escollera  i  formigó  al  barranc  de  

Riucós,  construït  l’any  2007  amb  un 

resultat  excel∙lent  com  a  obra  de  pas 

sobre un curs d’aigua. 
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pletines metàl∙liques.  Tota  la  fusta  estarà  tractada  amb  sistema  autoclau  buit‐pressió  per  a 

classe de  risc  IV  segons UNE‐EN 335‐1/2 amb  sals  registrades per  la DGSPC del Ministeri  de 

Sanitat i Consum. 

 

3.4.1.5 Senyalització 

Es preveu la que hi hagi de tres tipus de senyals al llarg de tot l’itinerari: 

 Senyalització de continuïtat 

 Senyalització direccional 

 Senyalització informativa 

 Senyalització interpretativa 
 

 

La  senyalització  de  continuïtat  del  camí  es  farà mitjançant marcatge  amb plantilla  de  franja 

rectangular de pintura groga (RAL 1007) de 10 cm de longitud i 3 cm d’alçada, previ rascat de 

la  superfície  a  pintar  per millorar  l’adherència.  La  ubicació  i  espaiat  de  les marques  es  farà 

d’acord  amb  els  criteris  del  Manual  de  senyalització  de  camins  per  a  la  mobilitat  no 

motoritzada, editat per la Direcció General Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any 2018. 

 

       
Exemple de les marques de pintura que cal fer per senyalitzar l’itinerari 

 

La  senyalització  direccional  es  farà  a  les  cruïlles  més  conflictives  que  s’han  assenyalat  a  la 

cartografia  dels  trams d’actuació.  Consistirà  en  el  disseny,  fabricació  i  instal∙lació  de  senyals 

direccionals tipus banderola metàl∙lica de 450x200mm (amb una, dues o tres xapes segons la 

cruïlla) decorades amb impressió directa. Inclouran: 

 suport  RTI  de  10  cm  de  diàmetre  i  2,5  m  d'alçada,  fixat  a  terra  amb  2  pletines 

d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H‐150.  

 transport i material inclosos. 

 gràfica  i  continguts  senzills  (títol,  lletres  grans),  sense  plànol  ni  logotips,  seguint  els 

criteris  del Manual  de  senyalització  de  camins  per  a  la mobilitat  no motoritzada, 

editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any 2018.  

 la instal∙lació serà fàcil, al costat de camí i trajecte curt. 
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Exemple de les senyals direccionals projectades a l’itinerari 

 

La senyalització informativa consistirà en el disseny, fabricació i instal∙lació de senyal metàl∙lica 

de 450x900mm amb una xapa decorada amb impressió directa. Inclourà: 

 suport  RTI  de  10  cm  de  diàmetre  i  2,5  m  d'alçada,  fixat  a  terra  amb  2  pletines 

d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H‐150. 

 transport i material inclosos. 

 gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans), sense plànol. 

 la instal∙lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt. 

 

La senyalització informativa s’utilitzarà per indicar als usuaris de  l’itinerari aspectes d’interès, 

com per exemple que: 

 es travessa un gual inundable, on cal vigilar a no relliscar, 

 es comença un tram de trànsit compartit, 

 es comença un tram més estret d’1,5 m d’amplada, 

 que  segueixin  unes  pautes  de  comportament  cíviques:  prohibició  d’encendre  foc, 

d’acampar, d’abandonar deixalles, etc. Els pictogrames utilitzats seran els de la Pauta 

de senyalització i d’estils gràfics del Geoparc Orígens, reproduïts a continuació: 

 

Exemple de pautes de comportament:                                 Exemple de recomanacions: 
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La  senyalització  interpretativa  consistirà  en  la  generació  de  contingut,  disseny,  fabricació  i 

instal∙lació  de  cartelleres  metàl∙liques  amb  gràfica  impresa  sobre  dibond.  En  el  disseny  i  la 

imatge  gràfica  seguirà  la Pauta de  senyalització  i  d’estils  gràfics  del Geoparc Orígens. Amb 

aquesta  cartelleria  es  divulgaran  els  valors  naturals  i  culturals més  rellevants  de  l’itinerari,  i 

estaran ubicats en espais d’especial interès (miradors). Format de cartelleria segons els models 

del Georparc Orígens: 

 

 

 
3.4.2 Lot 2. Estructures metàl∙liques 

 

S’han projectat diferents  tipus d’estructures metàl∙liques per  salvar desnivells o eixamplar el 

voral  de  la  carretera  C13,  totes  amb  dissenys  similars  a  les  existents  als  trams  del  mateix 

itinerari  entre  la  Pobla  de  Segur‐Salàs  de  Pallars  i  Cellers‐Terradets.  Els  càlculs  pel  seu 

dimensionament s’adjunten a l’annex 5: 
 

 Passeres adossades al voral de la carretera C‐13 o el ferrocarril: 

o recolzats  sobre  el mur  d’escollera  existent  i  al  terraplè  de  la  carretera.  Amb 

una barana al costat exterior, ja que al costat de la carretera hi ha una barrera 

de  protecció  tipus  New  Jersey  que  ja  protegeix  els  vianants  dels  vehicles. 

Trams: E2, E3 i E5.  

o recolzats al terraplè de la carretera C‐13 o el ferrocarril. Trams: E1, E4 i A9. 

 Passera  suspesa  sobre  un  curs  d’aigua,  amb  els  seus  dos  extrems  recolzats  sobre 

jàsseres de formigó armat. Tram J3 (llau de Reguer). 

 Passera suspesa sobre la llau de Puigcercós (tram E6). 
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L’estructura  principal  de  totes  les  passares  seran  jàsseres,  biguetes  i  tornapuntes.  Es 

construiran mitjançant perfils comercials d’acer  laminat en calent  tipus S‐275  JR, de primera 

qualitat, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2. Aquests perfils metàl∙lics tindran 

un tractament previ per mitjà d’un granallat, i se’ls hi aplicaran dues capes de pintat a l’òxid i 

una capa d’emprimació i acabat per mitjà de pintura polivalent. La finalitat és la minimització 

del manteniment de l’estructura, així com l’optimització de les condicions de conservació dels 

perfils. L’estructura principal de  les passares es fonamentarà en sabates de formigó armat, a 

les quals s'hi fixarà mitjançanet pletines metàl∙liques. 

 

En les passeres adossades al voral de la carretera C‐13 o el ferrocarril, primer es construiran els 

daus  de  formigó  HA‐30/B/10/I+E  de  30x30x30  cm  que  faran  de  fonament  als  pilars  de  la 

passera.  A  cada  dau  s'hi  insertaran  4  perns  d'ancoratge,  que  encaixaran  amb  una  placa 

metàl∙lica d'ancoratge de 200x200x10 mm. Un cop feta  la fonamentació, s'anirà  instal∙lant  la 

passera d'1,5 m d'amplada per trams, ja muntada en taller, amb les següents característiques: 
 

 Pilars de suport de passarel∙la a base de perfils  IPE‐140 de longitud variable, encastats 15 

cm al terreny, i ancorats amb  pletines metàl∙liques de 200x200x10 mm sobre els daus de 

formigó. 

 Jàsseres principals a base de perfils IPE‐140, de longitud aproximada 1,50 m, recolzades en 

ambdós extrems sobre pilars 

 Biguetes  longitudinals  a  base  de  perfils  IPE‐140,  de  longitud  aproximada  2,52  m, 

embrotxalades sobre jàsseres principals. 

 Jàsseres Warren contravent formades per perfil tubular circular 80x3 mm. 

 Barana perimetral d'1,20 m d'alçada total, formada per xapa foradada i passamans a base 

de tub de secció rectangular 60x40x2 mm. Inclou muntants cada 1,26 m i elements verticals 

i horitzontals de subjecció a base de perfils laminats angulars en T‐60, així com ancoratge. 

 Terra  fet  de  reixeta  d'acer  electrosoldada  (TRAMEX),  de  30x30x3  mm,  antilliscant, 

autoportant. Inclou elements de fixació i cargols sobre estructura de suport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges d’exemple de la passera sobre el barranc del Solà, a l’itinerari de la Pobla de Segur a Salàs de 

Pallars, al marge de la carretera C13 
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Imatges d’exemple de la passera sobre el barranc del Solà, a l’itinerari de la Pobla de Segur a Salàs de 

Pallars, al marge de la carretera C13. Les passeres dissenyades al present projecte s’han adaptat seguint 

aquest model. Totes tenen el mateix format a base de peces metàl∙liques prefabricades en taller amb 

perfils i pilars IPE140 i contravents Warren 80x3. 

 

En la passera sobre la llau de Reguer o de les Salades, primer es construiran les dues bases de 

formigó HA‐30/B/10/I+E armat de 2,5x1x1 m. Sobre aquestes bases s’hi instal∙larà la passera: 

 Jàsseres principals a base de perfils IPE‐270, de longitud aproximada 50 m. 

 Biguetes  longitudinals  a  base  de  perfils  IPE‐140,  de  longitud  aproximada  1,5  m, 

embrotxalades sobre jàsseres principals. 

 Jàsseres Warren contravent formades per perfil tubular circular 80x3 mm. 

 Barana perimetral d'1,20 m d'alçada total, formada per xapa foradada i passamans a base 

de tub de secció rectangular 60x40x2 mm. Inclou muntants cada 1,26 m i elements verticals 

i horitzontals de subjecció a base de perfils laminats angulars en T‐60, així com ancoratge. 

 Terra  fet  de  reixeta  d'acer  electrosoldada  (TRAMEX),  de  30x30x3  mm,  antilliscant, 

autoportant. Inclou elements de fixació i cargols sobre estructura de suport. 

 

En el cas de la passera de la llau de Puigcercós, s’ha projectat una estructura metàl∙lica similar 

a  la que es  va  construir  l’any 2015 al  barranc de Fontfreda de  Salàs de Pallars,  en  l’itinerari 

d’aquesta  localitat  fins a  la Pobla de Segur. Tindrà una amplada de 1,5 m  i el  seu disseny es 

detalla a la cartografia i es justifica a l’annex 5.  

 

 

3.5 Pla d’obres i termini d’execució de les obres 

El programa i ritme de treball del present projecte estarà pactat entre la direcció facultativa i 

l’empresa adjudicatària, no excedint dels 7 mesos, i amb una data final d’execució de totes les 

obres: el 30 de setembre de 2022. Després de  la signatura de  l’acta de replanteig de  l’obra, 

l’empresa  adjudicatària  entregarà  a  la  direcció  facultativa  un  pla  d’obres  amb  el  calendari 

d’actuacions a cada tram de l’itinerari seguint els criteris del següent pla d’obres: 
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Lot 1. Moviment de terres i altres actuacions 

Actuació  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7 

Seguretat i salut               

Tractament  vegetació 

preexistent 
           

 

Replanteig               

Moviment de terres               

Senyalització  Generació de contingut i disseny Fabricació  Instal∙lació

Neteja  de  deixalles  i 

runa obra i entorn 
           

 

 

Lot 2. Estructures metàl∙liques 

Actuació  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7 

Seguretat i salut               

Replanteig               

Obra civil               

Fabricació  i muntatge 

d’estructures 

metàl∙liques 

           

 

 

3.6 Expropiacions i serveis afectats 

3.6.1 Expropiacions 

L’itinerari projectat afecta a finques de propietat pública com privada (veure relació de finques 

a  l’apartat  4.2).  D’acord  amb  el  conveni  vigent  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  quatre 

ajuntaments per on transcorre l’itinerari, són els Ajuntaments els que aporten l’autorització de 

pas amb  la propietat de cada finca, garantint al Consell Comarcal  la disponibilitat de  tots els 

terrenys per executar el projecte. 

 

3.6.2 Serveis afectats 

En la fase d’execució de les obres NO s’afectarà cap servei bàsic. Només es duran a terme talls 

puntuals de curta durada del trànsit de les carreteres: 

 C‐13 entre els PK 76,364 i 77,305 (embassament de Terradets) 

 C‐13 entre els PK 90,343 i 93,800 (embassament de Sant Antoni) 



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
 
 
 

38 
 

durant  els  quals  es  donarà  pas  alternatiu  dels  vehicles  que  hi  circulin.  L’organització  de  les 

feines als vorals de  les carreteres es farà de forma que es minimitzin els talls de trànsit, que 

sempre  es  faran  prèvia  autorització  del  Servei  Territorial  de  Carreteres  de  Lleida  de  la 

Generalitat  de Catalunya.  En  tot moment  es  seguirà  el  que  dicta  la  Instrucción  8.3‐IC  sobre 

señalización de obras. 

 

3.6.3 Gestió dels accessos i ocupacions temporals 

L’obra és una actuació  linial al  llarg d’un recorregut de 29 km entre  les  localitats de Salàs de 

Pallars i Cellers. Per accedir als diferents trams d’actuació es faran servir accessos directes des 

de la carretera C13, i també camins d’accés fins als trams situats a l’espai fluvial de la Noguera 

Pallaresa. 
 

Puntualment als  trams de  la carretera C‐13 sense molt espai a  la zona de treball o durant  la 

càrrega o descàrrega de material caldrà treballar des de la carretera. Es minimitzaran els talls 

de trànsit per la carretera C‐13 al tram en obres, i en cas de fer‐ne, es tallarà durant el mínim 

temps necessari i només un carril, donant pas alternatiu de vehicles per l’altre carril.  
 

Els acopis de terra  i materials d‘obra es  faran al  llarg del  traçat de  l’itinerari, sense afectar a 

finques veïnes o a la carretera C‐13. Les actuacions en zona de domini públic i servituds de la 

carretera C‐13 es realitzaran de manera coordinada amb el servei de Carreteres de Lleida de la 

Generalitat  de Catalunya.  En  tot moment  es  seguirà  el  que  dicta  la  Instrucción  8.3‐IC  sobre 

señalización de obras. 

 

3.7 Gestió de residus de l’obra 

3.7.1 Gestió de terres 

La  terra  extreta  de  la  caixa  del  paviment  del  camí  es  farà  servir  en  la  mateixa  obra,  per 

terraplenar punts on cal eixamplar el terreny. Les partides pressupostàries que es refereixen al 

seu transport a dipòsit controlat fan referència a  la seva reutilització en la mateixa obra. Per 

tant no hi haurà excedents de terra que calgui transportar a abocador.  

 

3.7.2. Gestió de residus d’obra 

Es gestionaran els residus generats a l’obra d’acord amb el que estableixen: 

 El Decret  legislatiu  1/2009,  de  14 de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 

reguladora de residus. 

 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 
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la construcció  i demolició,  i el cànon sobre  la deposició controlada dels residus de  la 

construcció 

 el  Reial Decret  210/2018,  de  6  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Programa de prevenció  i 

gestió de residus i recursos de Catalunya 
 

Els  residus  que  es  generin  durant  les  obres  projectades  es  dipositaran  a  l’obra  en  punts 

senyalitzats per a fer‐ne una recollida selectiva, i es transportaran fins una planta de gestió de 

residus provinents d’obres. 

La unitat d’obra corresponent a la retirada de la runa i deixalles existents a l’entorn immediat 

de  l’itinerari pretèn deixar aquest camí més net del qu està actualment. Totes  les deixalles  i 

runa  retirades,  això  com  altres  restes  generades  a  la  mateixa  obra  (restes  vegetals,  runa, 

deixalles, etc) es transportaran a la deixalleria comarcal o a la planta de tractament de residus 

de Fígols de Tremp. 

 

4 NORMARTIVA APLICABLE 

Aspectes generals 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995 (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza 

de Seguridad y Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE C Document Bàsic. Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic. Acer 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
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EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 

 

Instrucció d'Acer Estructural EAE    RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 

El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 

estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 

indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 

RD 1329/1995. 

 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
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Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

 

Residuos y suelos contaminados 

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

5 AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC  

5.1 Avaluació d’impacte ambiental i paisatgístic 

De totes les actuacions projectades en un total de 29 km, només el 15% estan dins de l’espai 

d'interès natural (EIN) i de la Xarxa Natura 2000 “Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana”. 

Es tracta de dos trams: 

 Un  tram  de  963 metres  (el  3%  de  l’actuació  total)  que  ressegueix  el marge  dret  de 

l’embassament de Terradets. 

 Un  tram  de  3.682  metres  (el  12%  de  l’actuació  total)  que  ressegueix  el  perímetre 

exterior de l’espai fluvial del riu Noguera Pallaresa. 

Cap de les actuacions projectades afecten elements inclosos als catàlegs públics de patrimoni 

arquitectònic,  històric  o  cultural,  d'arbres  o  arbredes  d'interès  local  o  comarcal,  d'arbres 

monumentals,  de  boscos  singulars,  hàbitats  o  espècies  d'interès  comunitari,  o  de  geòtops  i 

geozones. Tampoc s'afecten fonts ni territoris de fauna sensible o amenaçada. 

A  l’annex 3  s’adjunta  l’Estudi  d’Impacte  i  Integració  Paisatgística del  projecte,  i  a  l’annex 4 

s’adjunta el Document Ambiental per valorar els possibles efectes sobre el medi ambient que 

tindran  les  obres  de  creació  de  l’itinerari  peatonal  i  per  bicicleta.  Ambdós  documents 

incorporen els acords que la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya va emetre l’any 2013 pel projecte del primer itinerari pel marge 

dret de  l’embassament de Terradets, amb una tipologia d’obres  i en un entorn similar al del 

present projecte. 
 

 

 

 

La  conclusió  d’aquests  dos  documents  i  de  la  Resolució  del  Departament  d’Acció  Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural d’avaluació d’impacte ambiental del projecte d’itinerari pel marge 

dret de  la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni  i  Terradets, determina 

que aquest projecte no té efectes adversos sugnificatius sobre el medi ambient, que pot tenir 

un  impacte  positiu  al  canalitzar  els  visitants  per  la  perifèria  d  el’espai  fluvial  de  la Noguera 

Pallaresa i divulgar‐ne el seus valors naturals, i que l’impacte paisatgístic és compatible i baix. 
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Atès  que el  projecte NO està  inclòs  en  les  afectacions  generals  de  les directrius de  la narxa 

Natura  2000,  es  determina  que  NO  s’ha  de  sotmetre’s  al  tràmit  d’avaluació  d’impacte 

ambiental ordinària. 

 

5.2 Integració paisatgística d’elements artificials 

Per integrar paisatgísticament els nous elements artificials s’utilitzarà la mateixa tipologia dels 

existents a la zona.  

 

5.3 Programa de vigilància ambiental 

El  seguiment  del  projecte  durant  les  obres  permetrà  comprovar  el  grau  d’efectivitat  de  les 

mesures  ambientals  proposades,  així  com  detectar  altres  impactes  ambientals  no  previstos 

inicialment. Si  les mesures correctores no han estat prou efectives, es procedirà a aplicar‐les 

de nou o a definir‐ne de noves.  

Es  designarà  una  direcció  ambiental  de  l’obra  que  elaborarà  un  programa  de  vigilància 

ambiental, que el promotor haurà de presentar  com a mínim un mes abans de  l’inici de  les 

obres  als  Serveis  Territorials  del Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  juntament  amb  el 

document tècnic annex al projecte amb detall de les mesures a aplicar. 

En  la  fase  de  seguiment  es  controlarà  que  s’apliquin  tant  les  mesures  presentades  en  el 

projecte i en el document ambiental, com les definides posteriorment. 

Un  cop  acabades  les  obres,  el  promotor  haurà  de  presentar  al  Departament  de  Territori  i 

Sostenibilitat  l’informe  de  seguiment  ambiental,  signat  per  la  direcció  ambiental  de  l’obra, 

verificant el compliment de les mesures correctores i de les condicions establertes al projecte i 

al document ambiental 

 

5.4 Programa de vigilància arqueològica 

El  Servei  Territorial  del  Departament  de  Cultura  ha  emès  un  informe  relatiu  al  present 

projecte,  en  el  què  atesa  la  proximitat  de  l’itinerari  als  jaciments  de  Els  Feixans  (època 

medieval‐moderna)  i el Pont de Salàs, es determina que cal  fer una prospecció arqueològica 

preventiva quan s’actuï en aquest àmbit, sota la direcció d’un arqueòleg que faci el seguiment 

de les obres. 

Atès aquest informe, en el present projecte actualitzat s’ha replantejat el traçat de l’itinerari i 

s’ha  formulat una proposta definitiva que ha exclòs qualsevol actuació a  l’entorn de  l’antiga 

carretera C13 al municipi de Salàs de Pallars. El que s’ha anomenat com a tram K1 simplement 

aprofita el  traçat d’aquest vial perquè senderistes  i  ciclistes hi  circulin  fins arribar al Piolet,  i 
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d’aquí  continuïn  cap a  la  Pobla de  Segur. D’aquesta manera no  s’interferirà  en  cap dels  dos 

jaciments  arqueològics  existents  en  aquest  àmbit,  i  per  tant  durant  les  obres  no  serà 

necessària la participació d’un arqueòleg ni que es faci un seguiment arqueològic per tal de no 

malmetre aquests jaciments. 
 

 

 

 

 

 

 

6. CONTROL DE QUALITAT 

El  tipus  i número d'assaigs a realitzar durant  l'execució de  les obres, tant en  la recepció dels 

materials  com en el  control de  fabricació  i  posada en obra,  serà el determinat per  la  vigent 

Reglamentació sobre la matèria, o en defecte d'això, les quals fixi la Direcció facultativa de les 

obres.  

 

7. SEGURETAT I SALUT 

En  compliment  amb  el  Reial  Decret  604/2006,  de  19  de maig,  pel  qual  es modifica  el  Reial 

Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el 

Reial Decret  1627/1997, de 24 d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció, i d’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 

de  reforma  del  marc  normatiu  de  la  prevenció  de  riscos  laborals  i  a  les  recomanacions 

establertes  a  les  guies  tècniques  publicades  per  l’Institut  Nacional  de  Seguretat  i  Salut  al 

Treball (INSST), resulta preceptiu per a les obres del present projecte un estudi de seguretat i 

salut que s’adjunta a l’annex número 2. 

 

En  aquest  estudi  s’especifiquen  i  descriuen  les  mesures  de  seguretat  i  salut  que  s’han  de 

prendre  en  la  realització  de  les  obres,  amb  caràcter  general  i  particular.  El  contractista 

adjudicatari  de  l’obra  elaborarà  el  Pla  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  basat  en  l’Estudi  de 

seguretat i salut del present projecte.  

 

8. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Es defineix  com a conservació de  l'obra els  treballs de neteja, acabaments, entreteniments  i 

reparació,  i  tots  aquells  treballs  que  siguin  necessaris  per  a mantenir  les  obres  en  perfecte 

estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades 

sota el mateix contracte. 

 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'inici de les obres fins a la recepció definitiva. 

Totes  les  despeses  originades  en  aquest  concepte  seran  a  compte  de  Contractista.  Seran  a 
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càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de 

robatori.  El  Contractista  haurà  de  tenir  en  compte  el  càlcul  de  les  seves  proposicions 

econòmiques  les despeses  corresponents a  les  reposicions esmentades o a  les  assegurances 

que siguin convenients 

 

9. REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu ni s’admet la revisió de preus degut a que la programació de l’obra és en una sola 

fase de curt termini. Per això no es considera necessària la inclusió de la fórmula polinòmica de 

revisió de preus. En tot es regirà el que especifiqui el plec de condicions administratives que 

defineixi la contractació de les obres. 

 

10. TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les obres, començarà a córrer el termini de garantia que serà d’un (1) any. Les obres 

executades es  rebran mitjançant  la  signatura de  l’acta de  recepció de  les mateixes,  a  signar 

entre  el  Consell  Comarcal  (promotor),  el  contractista  adjudicatari  i  el  tècnic  director  de  les 

obres. Una vegada passat aquest termini  i comprovat  l’estat de  les obres pel  tècnic director, 

aquest elevarà un informe al promotor sobre la conveniència de retornar la fiança establerta 

pel contractista. 

 

11. PRESSUPOST 

Aplicant  els  preus  unitaris  que  figuren  en  l'annex  de  Justificació  de  preus,  als  amidaments 

detallats al pressupost  i  tenint en compte  les partides alçades, resulta el següent pressupost 

d’execució material per cadascun dels dos lots en què s’ha dividit el projecte: 

‐ Lot  1. Moviment  de  terres  i  altres  actuacions:  sis‐cents  quaranta‐un mil  cinc‐cents 

disset euros amb quaranta‐cinc cèntims (641.517,45 €) 

‐ Lot 2. Estructures metàl∙liques: cent setanta‐sis mil sis‐cents cinquanta‐nou euros amb 

noranta‐dos cèntims (176.659,92 €). 

 

El  pressupost d’execució material  s’incrementa amb el 13% de despeses generals  i  el  6% de 

benefici industrial, donant un pressupost per contracta per cadascun dels dos lots en què s’ha 

dividit el projecte: 

‐ Lot 1. Moviment de terres i altres actuacions: set‐cents seixanta‐tres mil quatre‐cents 

cinc euros amb setanta‐set cèntims (763.405,77 €) 
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‐ Lot  2.  Estructures  metàl∙liques:  dos‐cents  deu  mil  dos‐cents  vint‐i‐cinc  euros  amb 

trenta cèntims (210.225,30 €). 

 

El  pressupost  per  contracta  es  veu  incrementat  amb  el  21%  d’IVA,  resultant  un pressupost 

d’execució material per contracte  (PEC) o pressupost per al coneixement de l’administració 

(PCA) per cadascun dels dos lots en què s’ha dividit el projecte: 

‐ Lot 1. Moviment de terres  i altres actuacions: nou‐cents vint‐i‐tres mil set‐cents vint 

euros amb noranta‐vuit cèntims (923.720,98 €) 

‐ Lot 2. Estructures metàl∙liques: dos‐cents cinquanta‐quatre mil tres‐cents setanta‐dos 

euros amb seixanta‐dos cèntims (254.372,62 €). 

 

Al lot 2 s’ha fet un arrodoniment dels decimals per arribar a la  xifra de 254.372,62 €. 

 

El  pressupost  d’execució  material  per  contracte  (PEC)  o  pressupost  per  al  coneixement  de 

l’administració  (PCA)  del  global  del  projecte  és  d’un milió  cent  setanta‐vuit mil  noranta‐tres 

euros amb seixanta cèntims d’euro (1.178.093,60 euros). 

 

12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment dels articles 13  i 233 de  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic i de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració 

Pública,  aprovat  pel  Reial  Decret  1098/2001  del  12  d’octubre  de  2001,  es manifesta  que  el 

projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que 

conté tots i cadascun dels elements que són precisos per valorar, executar i lliurar l’obra a l’ús 

general. 

 

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

El Projecte redactat està format pels quatre documents reglamentaris: 
 
Document núm. 1. Memòria i annexos 

1.1. Memòria 

1.2. Annexos 

  Annex 1. Fotografies d el’estat actual 

Annex 2. Estudi de Seguretat i Salut 

Annex 3. Estudi d’Impacte i Integració Paiatgística 

Annex 4. Document ambiental 

Annex 5. Càlculs pel dimensionament de les passeres metàl∙liques 
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Annex 6. Justificació de preus 

Annex 7. Fitxes descriptives i cartografia dels trams amb afectació al Domini        

                Públic Hidràulic / Zona de Policia de lleres 

 

Document núm. 2. Plec de condicions 
 

Plec de Condicions Generals 

Plec de Condicions tècniques Particulars 

 

Document núm. 3. Plànols 
 

Plànol 1. Plànol de situació general. 

Plànol 2. Plànol de situació. Escala 1:60.000 

Plànol 3 (3.1‐3.3). Plànol de situació de l’itinerari. Escala 1:25.000 

Plànol 4 (4.1‐4.13). Plànol del traçat de l’itinerari. Escala 1:5.000 

Plànol 5 (5.1‐5.3). Ortofotomapa amb els aixecaments topogràfics de detall del traçat 
de l’itinerari i les principals seccions tipus. 

Plànol 6 (6.1‐6.13). Detall de les seccions tipus 

Plànol 7 (7.1‐7.5). Detalls constructius 

 

Document núm. 4. Pressupost 
 
 

14. CONCLUSIÓ 

 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria i els seus annexes, així com en la resta de 

documents del projecte, el crèiem suficientment justificat als efectes de la seva aprovació. 

 

 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  

Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

Document signat electrònicament   
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DOCUMENT I 

 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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ANNEX 1 

 

FOTOGRAFIES DE  

L’ESTAT ACTUAL  
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Fotografies de l’estat actual ordenades tal com es van trobant els diferents subtrams de nord a sud: 
 

 
 

Subtram A3. Voral de la carretera C13 que es projecta 

eixamplar terraplenant amb tot‐ú artificial. 

Subtram E2. Voral de la carretera C13 on es projecta instal∙lar 

una passera metàl∙lica. 

 

   

Subtram E1. Voral de la carretera C13 que es projecta 

eixamplar amb una passera metàl∙lica 

Subtram A4. Voral de la carretera C13 que es projecta 

eixamplar terraplenant amb tot‐ú artificial. 

 

   

Subtram A5. Voral de la carretera C13 que es projecta 

eixamplar recreixent el mur d’escollera i terraplenant. 

Subtram E3. Voral de la carretera C13 on es projecta instal∙lar 

una passera metàl∙lica. 
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Subtram J1. Tram on es construirà una cuneta 

formigonada per drenar l’aigua i garantir el pas 

Subtram E4. Tram on es projecta construir una passera 

adossada al terraplè del ferrocarril per salvar el desnivell 

  

  

Subtram B3. Tram on es condicionarà el camí al voral de la 

carretera C13 mitjançant instal·lació de barrera seguretat 

Subtram A8. Tram on s’eixamplarà el voral de la carretera 

C13 mitjançant terraplenat amb tot-ú artificial. 

  

       

Subtram C5. Tram on es condicionarà un camí existent de 2,5 m d’amplada pel mig del bosc. 
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Subtram K9. Exemple de la runa i deixalles existents actualment als marges de l’itinerari, i que s’ha projectat retirar durant 

les obres de condicionament del mateix 

  

           

Subtram C9. Tram on es condicionarà un camí existent, eixamplant-lo allà on sigui estret perquè tingui 2,5 m d’ample 

  

  

Subtram C11. Pas del barranc de la Fontvella on es 

construirà un gual de formigó per peatons i bicicletes 

Subtram C11. Camí al marge del canal de reg entre els 

barrancs de la Fontvella i Riucós, que es projecta engravar 
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Subtram C12. Tram de camí que 

s’entolla. Es projecta recréixer amb tot-

ú per facilitar el pas a peu i bici 

Subtram B6. Tram de camí existent al marge del canal de reg, que es projecta 

aixamplar excavant el talús i engravar donant-li 2,5 m d’amplada. 

 

           

Subtram B7. Tram de camí que segueix el traçat del canal de reg, actualment entubat. Es projecta eixamplar aquest espai 

per generar una plataforma de 2,5 m d’amplada sobre l’eix del canal de reg. 
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Subtram J3. Tram de l’itinerari projectat al marge del canal de reg, on caldrà generar una plataforma per peatons i ciclistes 

mitjançant diferents solucions constructives: terraplenant, excavant, entubant trams del canal, etc. 

  

  

Subtram C18. Tram de l’itinerari projectat pel camí del 

marge del FFCC prop del barranc de l’Espona. Es projecta 

repassar-lo i estendre una base de tot-ú artificial 

Subtram C19. Tram de l’itinerari projectat al marge del canal 

de reg, seguint la traça d’un camí de servei existent. Es 

projecta repassar-lo i estendre una base de tot-ú artificial. 

  

  

Subtram C18. Tram de l’itinerari projectat pel camí del marge del FFCC entre l’Espona i Cellers. Es projecta repassar-lo i 

estendre una base de tot-ú artificial 
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Subtram C18. Camí del marge del FFCC entre l’Espona i 

Cellers al seu pas pel barranc del Rodelló. S’hi projecta 

construir un gual inundable. 

Subtram C18. Camí del marge del FFCC entre l’Espona i 

Cellers al seu pas pel barranc d’Arguinsola. S’hi projecta 

construir un gual inundable. 

 

   

Subtram A9. Voral de la carretera C13 a l’alçada de l’embassament de Terradets. Es projecta crear un camí peatona i per 

bicicleta al voral de la carretera de 2,5 m d’amplada, terraplenant amn tot‐ú artificial, tal com i es va fer 1 kmal sud l’any 

2012. A la imatge de la dreta es veu el detall d’un pas d’aigua provinent de la cuneta de la carretera, que es projecta salvar 

amb una passera metàl∙lica adossada al voral de la carretera. 
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ANNEX 2 

 

ESTUDI DE SEGURETAT I 

SALUT 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Índex 

1  Memòria 

2  Plec de condicions 

3  Plànols 

4  Pressupost 
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1     MEMÒRIA 

1  OBJECTE D'AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi de Seguretat i Salut pretén establir els riscos i mesures a adoptar en relació 

amb la prevenció d'accidents i malalties professionals, així com els derivats de els treballs de 

reparació,  conservació,  entreteniment  i  manteniment  que  es  realitzin  durant  el  temps  de 

garantia, a el  temps que es defineixen  les  instal∙lacions preceptives d'higiene  i benestar dels 

treballadors, a adoptar durant el desenvolupament de les activitats projectades. 

 

Així  mateix,  servirà  per  establir  les  directrius  bàsiques  a  l'empresa  constructora,  per  dur  a 

terme la seva obligació de redacció d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin  i  complementin,  en  funció  del  seu  propi  sistema  d'execució,  les  previsions 

contingudes  en  aquest  Estudi.  Per  això,  els  errors  o  omissions  que  poguessin  existir  en  el 

mateix, mai podran ser presos pel contractista a favor seu. 

 

2         APLICACIÓ I OBLIGATORIETAT 

 

El compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, estableix, en el marc de la Llei de 

Prevenció de Riscos  Laborals,  l'obligatorietat d'elaborar un estudi de  seguretat  i  salut en  les 

obres, sempre que es presentin algun dels supòsits següents: 
 

 Que  el  pressupost  d'execució  per  contracta  de  les  obres  projectades  sigui  igual  o 

superior  a  450.759,07  euros.  Aquest  pressupost  global  de  el  projecte  serà  el  que 

comprengui  totes  les  fases  d'execució  de  l'obra,  amb  independència  que  la 

finançament de cadascuna d'aquestes fases es faci per a diferents exercicis econòmics 

i encara que la totalitat dels crèdits per a la seva realització no quedin compromesos a 

l'inici de la mateixa. 

 Aquelles obres en què la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant‐

se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

 Quan el volum de la mà d'obra estimat, entenent per tal la suma de els dies de treball 

de l'total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500. 

 Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 

En el nostre cas, donades les característiques de les obres a realitzar, es compleix el primer  

supòsit anteriorment exposat, per la qual cosa es considera obligatòria la redacció d'aquest 

Estudi de Seguretat i Salut. 
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Per tant, d'acord amb la reglamentació establerta, s'ha redactat el present Estudi de Seguretat 

i Salut, en el qual es recullen els riscos laborals previsibles, així com les mesures preventives a 

adoptar. 

 

Aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  serveix  per  donar  les  directrius  bàsiques  a  l'empresa 

contractista per dur a terme  la seva obligació de redacció d'un Pla de Seguretat  i Salut en el 

qual  s'analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i  complementin,  en  funció  del  seu  propi  sistema 

d'execució, les previsions contingudes en aquest Estudi. 

 

El  contractista  disposarà  d'una  organització  preventiva.  Aquesta  organització  ha  de  ser 

plasmada en el Pla de Seguretat i Salut, i contemplarà els recursos preventius necessaris per a 

les activitats objecte de l'obra. 

 

El contractista indicarà en el Pla de Seguretat i Salut el procediment a seguir per complir amb 

la seva obligació, tant de formació com d'informació a tots els treballadors de l'obra, així com 

els  procediments  a  seguir  per  complir  amb  les  obligacions  establertes  per  la  legislació  al 

respecte. 

 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés constructiu 

de  l'obra, de  l'evolució dels treballs  i de  les possibles  incidències o modificacions que puguin 

sorgir al llarg de l'obra. Els que intervinguin en l'execució de la mateixa, així com les persones o 

òrgans  amb  responsabilitats  en  matèria  de  prevenció  en  les  empreses  intervinents  en  la 

mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, 

els  suggeriments  i  alternatives que estimin oportunes. Per a això, el Pla de Seguretat  i  Salut 

estarà en obra a disposició de les diferents parts implicades segons s'estableix en l'article 7 del 

R.D. 1627/97. 

 

L'empresa  contractista  té  l'obligació  de  designar  en  el  Pla  una  persona  encarregada  de  les 

funcions de coordinació empresarial que està obligat a efectuar en base al que disposa el R. D. 

171/2004, de 30 de gener. 

 

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  redactat  per  l'empresa  contractista,  ha  de  contenir  una  definició 

detallada  i  completa  de  les  obligacions  i  responsabilitats  de  cada  un  dels  membres  de 

l’estructura, entre  les que necessàriament s'ha d'incloure, com a fonamental,  la de vigilar  les 

condicions de treball i el compliment de el Pla de Seguretat i Salut, no només en relació amb 

els treballadors propis sinó també amb els de l'empreses subcontractistes. 

 

En la mateixa línia s'ha d'exigir la inclusió detallada de les pràctiques, els procediments i els 

processos que integrin la gestió preventiva de l'obra. 
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En el marc preventiu que estableix la Llei 54/2003, s'estableix l'obligació de concentrar a l’obra 

els  recursos  preventius  de  cada  contractista  durant  l'execució  d'activitats  o  processos  que 

siguin considerats reglamentàriament com a perillosos o amb riscos especials, amb la finalitat 

de  vigilar  el  compliment  de  les mesures  incloses  en  el  Pla  de  seguretat  i  salut  i  comprovar 

l'eficàcia d'aquestes: 

 Per  complir  amb  les  obligacions  preventives  de  caràcter  general  anteriorment 

establertes en virtut la  legislació vigent,  i sense perjudici del que estableix  l'Estudi de 

Seguretat  i  Salut,  l'empresari  contractista  principal  haurà  de  disposar  d'una 

organització preventiva les funcions, responsabilitats, integrants i organització s'han de 

concretar en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 S'haurà de definir la planificació preventiva de l'obra, els procediments de formació i 

informació  als  treballadors,  els  mètodes  de  vigilància  preventiva,  els  protocols  de 

coordinació  empresarial  amb  subcontractistes,  treballadors  autònoms  i  empreses 

concurrents  i,  amb  caràcter  general,  definir  i  supervisar  tota  l'acció  preventiva  de 

l'obra. 

 A  més,  l'empresari  haurà  de  disposar  de  tots  els  treballadors  (tant  si  es  tracta  de 

treballadors  designats  o  pertanyin  a  el  servei  de  prevenció)  siguin  necessaris  que, 

complint  amb  els  requisits  legals,  exerceixin  les  funcions  de  recursos  preventius  i 

duguin a terme la vigilància exhaustiva sobre el compliment del que disposa el pla de 

seguretat i salut comprovant tant el compliment com el correcte estat de les mesures 

preventives  tant  en  el  començament  de  cada  activitat  com  durant  l'execució  de  les 

mateixes. 
 

 

 

 

 

El  contractista  té  l'obligació  d'incorporar  a  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra,  un  Pla  de 

Emergències  i  evacuació  en  què  es  presti  atenció  a  les mesures  que  en matèria  de  primers 

auxilis, lluita contra incendi i evacuació dels treballadors, requereixin les obres que es vagin a 

executar. 

 

3         CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’OBRA 

3.1     DADES GENERALS 

3.1.1 Títol del projecte 

ITINERARI PEL MARGE DRET DE LA NOGUERA PALLARESA ENTRE ELS EMBASSAMENTS DE SANT 

ANTONI I TERRADETS 

3.1.2 Facultatiu autor del projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut 

La direcció del projecte i  la redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut ha anat a càrrec de Jordi 

Castilló Carretero, Enginyer de Forests,  col∙legiat 3.051,  tècnic de protecció  civil  i  serveis del 

Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
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3.1.3 Promotor: Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

3.2. SITUACIÓ ACTUAL I DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA. 

3.2.1  Situació de les obres 

Les obres estaran situades als termes municipals de Salàs de Pallars, Talarn, Tremp i Castell de 

Mur, al centre i sud de la comarca del Pallars Jussà, provincia de Lleida. 
 

 

3.2.2. Descripció de les obres 
 

Les obres consisteixen en la creació i adequació d'un itinerari peatonal entre Salàs de Pallars i 

Cellers. Les obres a que fa referència el projecte són: 

Lot 1. Moviment de terres i altres actuacions 

 Desbrossat de la vegetació invasora de la traça del camí. 

 Eixamplat del voral de la carretera C13 i d’un canal de reg per generar l’espai suficient per 

condicionar un itinerari peatonal i bicicleta mitjançant: 

o Terraplenat amb tot‐ú artificial. 

o Excavació del talús i posterior estesa i compactació de tot‐ú artificial. 

o Entubat d’alguns trams del canal de reg. 

 Millora del ferm dels trams de camins rurals existents o creació de nous trams en terrenys 

plans amb aportacions de tot‐ú artificial. 

 Construcció de guals inundables de formigó armat o pedra d’escollera i formigó per salvar 

cursos d’aigua. 

 Instal.lació de barreres de seguretat tipus biona al marge de la carretera C13, als trams on 

no hi hagi barrera i hi passi l'itinerari pel voral. 

 Instal∙lació de baranes de fusta tractada als marges d'alguns trams de camí 

 Instal∙lació de senyalització de continuïtat, direccional, informativa i interpretativa. 

 

Lot 2. Estructures metàl∙liques 

‐ Construcció de passeres amb estructures metàl.liques d’1’5 m d’amplada per salvar trams 

de camí estrets al voral de la carretera C13 o travessar cursos d’aigua. 

 

3.2.3.  Accés a les obres 
 

El    contractista  controlarà  els  accessos  a  l'obra  de  manera  que  només  les  persones 

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 
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3.2.4  Termini d'execució 
 

Es preveu una durada d'execució dels treballs, tant del  lot 1 com del lot 2, de SET (7) mesos, 

amb una data final d’execució de tot a l’obra: 30 de setembre de 2022. 

 

3.2.4  Nombre de treballadors 
 

 

 

 

 

 

Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 12 treballadors per a cadascun dels 

dos lots en què s’ha dividit el projecte. 

 

3.2.5  Pla d’obra 
 

Lot 1. Moviment de terres i altres actuacions 

Actuació  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7 

Seguretat i salut               

Tractament  vegetació 

preexistent 
           

 

Replanteig               

Moviment de terres               

Senyalització  Generació de contingut i disseny Fabricació  Instal∙lació

Neteja  de  deixalles  i 

runa obra i entorn 
           

 

 

Lot 2. Estructures metàl∙liques 

Actuació  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7 

Seguretat i salut               

Replanteig               

Obra civil               

Fabricació  i muntatge 

d’estructures 

metàl∙liques 

           

 

 
 

 

 

3.2.6  Pressupost d’execució material del projecte 
 

Atès que el projecte està dividit en lots, el pressupost d'execució material del 

‐ Lot  1  (moviment de  terres  i  altres  actuacions)  és de  sis‐cents quaranta‐un mil  cinc‐

cents disset euros amb quaranta‐cinc cèntims d’euro (641.517,45 €). 
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‐ Lot  2  (estructures  metàl∙liques)  és  de  cent  setanta‐sis  mil  sis‐cents  cinquanta‐nou  

euros amb noranta‐dos cèntims d’euro (176.659,92 €). 

 

4   SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

4.1        Serveis provisionals 
 

A peu d'obra NO hi ha subministrament d’aigua ni electricitat. 

 

4.2  Unitats constructives i els seus riscos 
 

La  relació  d'unitats  constructives  que  componen  les  obres  són  les  que  es  relacionen  a 

continuació: 

‐  Desbrossat de la vegetació invasora de la traça del camí. 

A  Riscos: 

 Talls amb la motoserra, que poden ser engtre lleus i mortals en funció de 

la part del cos afectada. 

 Caigudes al mateix nivell o a diferent nivell 

 Cops i talls provocats per caigudes o per les branques dels arbres 

 Projecció de partícules al cap i al coll 

 Exposició al soroll, vibracions i radiacions solars 

 Sobreesforços 

B  Mesures preventives: 

 Senyalització 

 Hidratació freqüent i ús EPI 

 Treballar en postures correctes i evitar sobreesforços 

C  Proteccions personals: 

 Ús de casc de motoserrista, amb protecció auditiva i pantalla de protecció 

visual de reixeta 

 Ús  d'ulleres  antipols,  tenint  en  compte  que  al  podar  es  manté  la 

motoserra aixecada i el pols de serrar la branca va cap als ulls. 

 Ús de pantaló o camal amb protecció antitall per a motosera. 

 Ús de guants amb protecció antitall 

 Ús de calçat amb protecció antitall 

 Ús de roba de treball d'alta visibilitat 

 

 Eixamplat del voral de la carretera C13 i d’un canal de reg per generar l’espai suficient per 

condicionar un itinerari peatonal i bicicleta mitjançant: 

o Terraplenat amb tot‐ú artificial. 

o Excavació del talús i posterior estesa i compactació de tot‐ú artificial. 
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o Entubat d’alguns trams del canal de reg. 

 Millora del ferm dels trams de camins rurals existents o creació de nous trams en terrenys 

plans amb aportacions de tot‐ú artificial. 

 Construcció de guals inundables de formigó armat o pedra d’escollera i formigó per salvar 

cursos d’aigua. 
 

A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

 Inhalació de pols 

 Exposició al soroll, vibracions i radiacions solars 

 Sobreesforços 

B  Mesures preventives: 

 Senyalització 

 Hidratació freqüent i ús EPI 

 Treballar en postures correctes i evitar sobreesforços 

C  Proteccions personals: 

 Ús de roba de treball d'alta visibilitat 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de mascaretes antipols 

 Ulleres contra impactes i antipols 

 

 Instal.lació de barreres de seguretat tipus biona al marge de la carretera C13, als trams on 

no hi hagi barrera i hi passi l'itinerari pel voral. 

 Instal∙lació de baranes de fusta tractada als marges d'alguns trams de camí 

 Instal∙lació de senyalització de continuïtat, direccional i informativa 

A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

 Exposició al soroll, vibracions i radiacions solars 

 Sobreesforços 

B  Mesures preventives: 

 Senyalització 

 Hidratació freqüent i ús EPI 

 Treballar en postures correctes i evitar sobreesforços 
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C  Proteccions personals: 

 Ús de roba de treball d'alta visibilitat 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ulleres contra impactes i antipols 

 
 

4.3  MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II‐RD1627/1997 
 

 

 

Unitat constructiva afectada per un risc especial del tipus: Trabajos con riesgos especialmente 

graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de 

la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo 
 

‐ Construcció de passeres amb estructures metàl.liques d’1’5 m d’amplada per salvar trams de 

camí estrets al voral de la carretera C13 o travessar cursos d’aigua 

A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes d’objectes sobre operaris 

 Despreniment de càrregues suspeses 

 Aixafaments per caiguda de materials transportats 

 Cops i talls 

 Exposició al soroll, vibracions i radiacions solars 

 Entrada de cossos estranys als ulls 

 Cremades per soldadura 

 Sobreesforços 

B  Mesures preventives: 

 Senyalització 

 Hidratació freqüent i ús EPI 

 Treballar en postures correctes i evitar sobreesforços 

C  Proteccions personals: 

 Ús de roba de treball d'alta visibilitat 

 Ús d'arnés  i  equips de  subjecció a una  línia de vida o  la grua, en cas de 

treballs d'alçada de muntatge de les passeres 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ulleres contra impactes i antipols 

 Ús de mascaretes amb filtre adequat al producte utilitzat 
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12  DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 

 Tot‐ú artificial 

 Formigó 

 Pedres d’escollera 

 Acer per armadures i estructures metàl∙liques 

 Elements  metàl∙lics  per  les  passeres  (TRAMEX,  passamans,  xapa 

perforada, etc). 

 Tubs  de  polietilè  corrugat  autoportants  de  diferents  diàmetres  per 

entubar el canal de reg. 

 Baranes de seguretat metàl∙liques tipus biona 

 Fusta tractada tipus RTI per baranes 

 Senyals metàl∙liques 

 Pintura per elements metàl∙lics i per senyalització de continuïtat. 
 

13   RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

 Caigudes d'alçada 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

 Projecció de partícules als ulls 

 Inhalació de pols 

 Talls amb la motoserra 
 

 

 

 

14  PREVENCIÓ DEL RISC 

14.1  Proteccions individuals 

 Roba de treball d'alta visibilitat 

 Cascos: per totes les persones que participen a l'obra, incloent‐hi visitants 

 Guants d'ús general 

 Guants de goma 

 Botes d'aigua 

 Botes de seguretat 

 Granotes de treball 

 Ulleres contra impactes, pols i gotes 

 Protectors auditius 

 Mascaretes antipols  

 Màscares amb filtre específic recanviable 

 Roba contra la pluja 
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 Roba  de  treball  amb  protecció  contra  talls  de  motoserra  quan  s'usi 

aquesta eina 
 

14.2  Proteccions col∙lectives i senyalització 
 

El Pla de Seguretat i Salut de l’obra determinarà el tipus de senyalització que es col∙locaran a 

l’obra,  distingint  entre  els  diferents  trams  de  camí  segons  s’afecti  la  carretera  C13,  camins 

rurals, o la resta de trams sense un accés tan directe.  

Per determinar la senyalització de trànsit i les tanques de limitació i protecció en els trams on 

s’afecti la carretera C13, i es seguiràn les directrius del Manual de ejemplos de señalización de 

obras  fijas  del  Ministerio  de  Fomento  de  l’any  1997  i  la  INSTRUCCIÓN  8.3.‐I.C  SOBRE 

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 

 

14.3  Informació 
 

Tot  el  personal,  a  l’inici  de  l’obra  o  quan  s’hi  incorpori,  haurà  rebut  de  la  seva  empresa  la 

informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 

tasques. 

 

14.4  Formació 
 

Cada  empresa  ha  d'acreditar  que  el  seu  personal  a  l'obra  ha  rebut  formació  en matèria  de 

seguretat i salut. A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a 

socorrista a l'obra. 

 

14.5  Medicina preventiva i primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

S'haurà  d'informar  en  un  rètol  visible  a  l’obra  de  l'emplaçament  més  proper  dels  diversos 

centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, 

etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i 

efectiu. 

 

14.6  Reconeixement mèdic 
 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  mèdic, 

que es repetirà cada any. 

 

15  PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
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Es  senyalitzaran  els  accessos  naturals  a  l’obra,  i  es  prohibirà  el  pas  a  tota  persona  aliena, 

col∙locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

 La circulació de la maquinària prop de l’obra 

 La interferència de feines i operacions 

 La circulació dels vehicles prop de l’obra 
 

16  PLA DE SEGURETAT 
 

En  compliment  de  l'article  7  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre  de  1997,  cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut 

als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Cada    pla  de  seguretat  i  salut  haurà  de  ser  aprovat,  abans  de  l'inici  de  les  obres,  pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat  i salut es farà arribar als  interessats, segons estableix el Reial decret 

1627/97,  amb  la  finalitat  que  puguin  presentar  els  suggeriments  i  les  alternatives  que  els 

semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista 

als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació d'obertura de 

centre de treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 

de les alteracions i incidències que puguin produir‐se en el decurs de l'execució de l'obra o bé 

per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi de 

seguretat i salut, requerirà l'aprovació delcoordinador. 

 

17  LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 

A  l'obra  hi  haurà  un  llibre  d’incidències,  sota  control  del  coordinador  de  seguretat  en  fase 

d’execució,  i  a  disposició  de  la  direcció  facultativa,  l'autoritat  laboral  o  el  representant  dels 

treballadors, els quals podran fer‐hi  les anotacions que considerin oportunes amb  la  finalitat 

de  control  de  compliment.  En  cas  d'una  anotació,  el  coordinador  enviarà  una  còpia  de 

l'anotació a la Inspecció de Treball de Lleida dins del termini de 24 hores. 

 

18  PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 

Tot el personal, incloent‐hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra 

el casc de seguretat. 
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En  cas  d'algun  accident  en  que  es  necessiti  assistència  facultativa,  encara  que  sigui  lleu  i 

l'assistència  mèdica  es  redueixi  a  una  primera  cura,  el  responsable  de  seguretat    del 

contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 

treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa 

de l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 

Aquest  informe  es  passarà  a  la  direcció  facultativa  i  al  coordinador  de  seguretat  en  fase 

d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 

de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 

les  ordenances  i  reglaments  administratius  de  dret  positiu  i  rang  superior,  ni  eximeix  de 

complir‐les. 

Cada  contractista  portarà  el  control  de  les  revisions  de  manteniment  preventiu  i  les  de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

En  els  casos  que  no  hi  hagi  norma  d'homologació  oficial,  seran  de  qualitat  adequada  a  les 

prestacions respectives. 

 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 

les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi  l'operativitat 

funcional preventiva. 

 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 

xassís metàl∙lics a terra, per la qual cosa s'instal∙laran les piquetes de terra necessàries. 

Les  connexions  i  les  desconnexions  elèctriques  a  màquines  o  instal∙lacions  les  farà  sempre 

l'electricista de l'obra. 

Queda  expressament  prohibit  efectuar  el  manteniment  o  el  greixat  de  les  màquines  en 

funcionament 

 

19  CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

Tots  els  equips  de protecció  individual  (EPI)  i  sistemes de protecció  col∙lectiva  (SPC)  tindran 

fixat  un  període  de  vida  útil.  Quan,  per  circumstàncies  de  treball,  es  produeixi  un 
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deteriorament  més  ràpid  d'una  determinada  peça  o  equip,  aquesta  es  reposarà, 

independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles  peces  que  pel  seu  ús  hagin  adquirit  més  joc  o  toleràncies  de  les  admeses  pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Cada  contractista portarà el  control  d'entrega dels equips de protecció  individual  (EPI) de  la 

totalitat del personal que intervé a l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 

amb més  freqüència en un centre de  treball del  ram de  la  construcció, en  funció dels  riscos 

més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

1  CASC: 
 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT‐1, Resolució de la DG de 

Treball de 14‐12‐74, BOE núm. 312 de 30‐12‐74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 

1.000 V.  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 

estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 

interiors en contacte amb el cap. 

2  CALÇAT DE SEGURETAT: 
 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, 

i  que  hi  ha  la  possibilitat  de  perforació  de  les  soles  per  claus,  és  obligat  l'ús  de  calçat  de 

seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT‐5, Resolució de 

la DG de Treball de 31‐01‐80, BOE núm. 37 de 12‐02‐80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (plantilla opcional en funció del risc de punció plantar) 
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- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 

botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT‐27, Resolució de la DG de Treball 

de 03‐12‐81, BOE núm. 305 de 22‐12‐81, classe E. 

3  GUANTS: 
 

Per  tal  d'evitar  agressions  a  les  mans  dels  treballadors  (dermatosi,  talls,  esgarrapades, 

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 cotó o punt: feines lleugeres 

 cuir: manipulació en general 

 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

 lona: manipulació de fustes 
 

 

 

 

Per a  la protecció contra agressius químics, han d'estar homologats segons  la Norma tècnica 

reglamentària MT‐11, Resolució de la DG de Treball de 06‐05‐77, BOE núm. 158 de 04‐07‐77. 

Per a feines en les quals pugui haver‐hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 

segons la Norma tècnica reglamentària MT‐4, Resolució de la DG de Treball de 28‐07‐75, BOE 

núm. 211 de 02‐11‐75. 

 

4  CINTURONS DE SEGURETAT: 
 

Quan  es  treballa  en  un  lloc  alt  i  hi  hagi  perill  de  caigudes  eventuals,  és  preceptiu  l'ús  de 

cinturons de  seguretat homologats  segons  la Norma tècnica  reglamentària MT‐13, Resolució 

de la DG de Treball de 08‐06‐77, BOE núm. 210 de 02‐09‐77. 

Les  característiques  principals  són:  Classe A:  cinturó de  subjecció.  S'ha  de  fer  servir  quan  el 

treballador  no  s'hagi  de  desplaçar  o  quan  els  seus  desplaçaments  siguin  limitats.  L'element 

amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

5  PROTECTORS AUDITIUS: 
 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 

80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT‐2, 

Resolució de la DG de Treball de 28‐01‐75, BOE núm. 209 de 01‐09‐75. 

 

6  PROTECTORS DE LA VISTA: 
 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 

líquids  i  radiacions  perilloses  o  enlluernades,  hauran  de  protegir‐se  la  vista  amb  ulleres  de 

seguretat i/o pantalles. 



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
 
 
 

71 
 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 

tècnica reglamentària MT‐16, Resolució de la DG de Treball de 14‐06‐78, BOE núm. 196 de 17‐

08‐78, i MT‐17, Resolució de la DG de Treball de 28‐06‐78, BOE de 09‐09‐78. 

 

7  ROBA DE TREBALL: 
 

Els treballadors han de fer servir roba de treball d'alta visibilitat (EN471), donat que les obres 

objecte  del  present  projecte  tenen  lloc  a  la  via  pública  i  amb  aquesta  roba  es  facilita  ser 

visualitzat per tothom: conductors de vehicles d'obra, conductors de vehicles que circulin pels 

camins i altres operaris. En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat 

similars, s'utilitzarà roba impermeable. 

 

8  MESURES DE SEGURETAT PER A L'ÚS DE LA MOTOSERRA: 
 

L'ús de la motoserra implica el risc de tallar‐se amb la cadena, el que pot suposar un accident 

molt greu o fins i tot mortal en funció de la part del cos afectada pel tall. 

Tothom que utilitzi una motoserra haurà de disposar de: 

 casc forestal complert (EN 397, EN 352 i EN 731) amb protecció auditiva i pantalla de 

protecció visual de reixeta  

 ulleres  antipols  (EN  166),  tenint  en  compte  que  al  podar  es  manté  la  motoserra 

aixecada i el pols de serrar la branca va cap als ulls. 

 pantaló o camal amb protecció antitall per a motoserra (EN381 Classe 1) 

 guants amb protecció antitall (EN 388) 

 calçat amb protecció antitall (EN344, EN345 i EN381 Classe 1) 

 

21  SISTEMES DE PROTECCIONS COL∙LECTIVES (SPC) 
 

Es  descriu  en  aquest  apartat  les  proteccions  de  caràcter  col∙lectiu,  que  tenen  com  a  funció 

principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

 

1  TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl∙lics. La tanca 

ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

 

2  BARANES: 
 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran  de  tenir  la  resistència  suficient  (150  kg/ml)  per  garantir  la  retenció  de  persones  o 

objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
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3  CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 

Tindran  la  resistència  suficient  per  suportar  els  esforços  a  què  puguin  ser  sotmesos  d'acord 

amb la seva funció protectora. 

 

4  ESCALES DE MÀ: 
 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 

persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. Tindran un 

ancoratge perfectament  resistent a  la  seva part  superior per  tal d'evitar moviments.  Tant  la 

pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

 

22  SERVEIS DE PREVENCIÓ 

1  SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Tots els  contractistes han de  tenir assessorament  tècnic en seguretat  i  salut, propi o extern, 

d'acord amb el Reial Decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

 

2  SERVEI MÈDIC 
 

Els  contractistes  d'aquesta  obra  disposaran  d'un  servei  mèdic  d'empresa,  propi  o 

mancomunat. 

Tot el personal de nou  ingrés a  la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 

passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques 

anuals dels treballadors ja contractats. 

 

23  COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la  legislació vigent  i allò que 

disposa el conveni col∙lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 

acreditats de primers auxilis, amb el vist‐i‐plau del servei mèdic. És interessant que participi en 

el Comitè de Seguretat i Salut. 

El  socorrista  revisarà  mensualment  la  farmaciola,  i  reposarà  immediatament  el  que  s'hagi 

consumit. 

 

24  INSTAL∙LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
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Les  instal∙lacions  provisionals  d'obra  s'adaptaran,  pel  que  fa  a  elements,  dimensions  i 

característiques,  al  que  preveuen  a    l'especificat  els  articles  44  de  l'Ordenança  general  de 

seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

 

25  CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut 

que  siguin  abonables  al  contractista  principal,  serà  idèntic  al  que  s'apliqui  a  l'estat 

d'amidaments del projecte d'execució. 

 

26  COMPLIMENT  DEL  RD  1627/1997  PER  PART  DEL  PROMOTOR:  COORDINADOR  DE 

SEGURETAT I AVÍS PREVI 
 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per 

a que asumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de  la Generalitat a Lleida, 

abans de l’inici de les obres. L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del 

RD 1627/1997, de data 24‐10‐97. 

 

27 CONCLUSIÓ 

En la redacció de la present Memòria de l'Estudi de Seguretat i Salut s'han estudiat i especificat 

els  riscos  més  freqüents  que  el  desenvolupament  de  les  obres  del  present  projecte  poden 

comportar.  De  la  mateixa  manera  s'han  descrit  les  mesures  preventives  a  adoptar  per  a 

aquests treballs.  

 

 

Jordi Castilló Carretero  
Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 
Consell Comarcal del Pallars Jussà 
 
Document signat electrònicament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
 
 
 

74 
 

2 PLEC DE CONDICIONS 

1.1.‐ OBJECTE  

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 

que  hauran  d’acomplir  tant  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  Contractista  com  a  document  de 

Gestió  Preventiva  (Planificació,  Organització,  Execució  i  Control)  de  l’obra,  les  diferents 

proteccions  a  emprar  per  la  reducció  dels  riscos  (Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva, 

Sistemes de Protecció Col∙lectiva,  Equips de Protecció  Individual),  Implantacions provisionals 

per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 

l’obra  i  les  que  hauran  de  manar  l’execució  de  qualsevol  tipus  d’instal∙lacions  i  d’obres 

accessòries.  Per  a  qualsevol  tipus  d’especificació  no  inclosa  en  aquest  Plec,  es  tindran  en 

compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 

 Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col∙legis d’Arquitectes  i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)  

 “Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 

d'Obra Pública)  

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.  

 

1.2.‐ DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

Segons  la  normativa  legal  vigent,  Art.  5,  2  del  R.D.  1627/1997,  de  24  d'octubre  sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi 

de  Seguretat  haurà  de  formar  part  del  Projecte  d'Execució  d'Obra  o,  al  seu  defecte,  del 

Projecte  d'Obra,  havent  de  ser  coherent  amb  el  contingut  del  mateix  i  recollir  les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 

els següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar‐

se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 

evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer‐ho; relació dels riscos 

laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les 
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mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.  

Plec:  De  condicions  particulars  en  el  que  es  tindran  en  compte  les  normes  legals  i 

reglamentaries  aplicables  a  les  especificacions  tècniques  pròpies  de  l'obra  que  es  tracti,  així 

com  les  prescripcions  que  s'hauran  de  complir  en  relació  amb  les  característiques,  l'ús  i  la 

conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.  

Plànols:  On  es  desenvolupen  els  gràfics  i  esquemes  necessaris  per  la  millor  definició  i 

comprensió  de  les  mesures  preventives  definides  a  la  Memòria,  amb  expressió  de  les 

especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De  totes  les  unitats  o  elements  de  seguretat  i  salut  al  treball  que hagin  estat 

definits o projectats.  

Pressupost:  Quantificació  del  conjunt  de  despeses  previstes  per  l'aplicació  i  execució  de 

l'Estudi de Seguretat i Salut.  

 

1.3.‐ COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS  

L'estudi  de  Seguretat  i  Salut  forma  part  del  Projecte  d'Execució  d'obra,  o  en  el  seu  cas,  del 

Projecte  d'Obra,  havent  de  ser  cadascun  dels  documents  que  l'integren,  coherents  amb  el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal∙liatiu, adequades als 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio‐tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.  

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols  i Pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut són 

documents  contractuals,  que  restaran  incorporats  al  Contracte  i,  per  tant,  són  d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.  

La  resta  de  Documents  o  dades  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  són  informatius,  i  estan 

constituïts  per  la  Memòria  Descriptiva,  amb  tots  els  seus  Annexos,  els  Detalls  Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.  

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades  que  se  subministren.  Aquestes  dades  han  de  considerar‐se,  tant  sols,  com  a 

complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans.  

Només  els  documents  contractuals,  constitueixen  la  base  del  Contracte;  per  tant  el 

Contractista no podrà al∙legar, ni  introduir al seu Pla de Seguretat  i Salut, cap modificació de 

les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 

que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
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El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar‐se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 

de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

Si  hi  hagués  contradicció  entre  els  Plànols  i  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  en  cas 

d’incloure’s  aquestes  com a document  que  complementi  el  Plec  de Condicions Generals  del 

Projecte,  té  prevalença  el  que  s’ha  prescrit  en  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars.  En 

qualsevol  cas,  ambdós  documents  tenen  prevalença  sobre  les  Prescripcions  Tècniques 

Generals.  

El  que  s’ha  esmentat  al  Plec  de  condicions  i  només  als  Plànols,  o  viceversa,  haurà  de  ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  quedin  suficientment  definides  les  unitats  de  Seguretat  i  Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.  

 

2.‐ DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU  

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant‐se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la 

L. 31/1995):  

1. Evitar els riscos.  

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.  

3. Combatre els riscos en el seu origen.  

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball,  com  també  a  l'elecció  dels  equips  i  els  mètodes  de  treball  i  de  producció,  amb 

l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir‐ne els efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.  

7.  Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la  tècnica, 

l'organització  de  la  feina,  les  condicions  de  treball,  les  relacions  socials  i  la  influència  dels 

factors ambientals al treball.  

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col∙lectiva respecte de la individual.  

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.  

2.1.‐ PROMOTOR  

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  serà  considerat  Promotor  qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col∙lectivament, decideixi, impulsi, 
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programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 

seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:  

1. Designar al  tècnic  competent per  la Coordinació de Seguretat  i  Salut  en  fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador  respectivament,  la  documentació  i  informació  prèvia  necessària  per 

l'elaboració del Projecte  i  redacció de  l'Estudi de Seguretat  i  Salut, així  com autoritzar als 

mateixos les modificacions pertinents.  

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.  

4. Designar  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra  per  l'aprovació  del  Pla  de 

Seguretat  i  Salut,  aportat  pel  contractista  amb  antelació  a  l'inici  de  les  obres,  el  qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.  

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats.  

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral  i obtenir  les preceptives llicències i 

autoritzacions administratives.  

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 

unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.  

 

2.2.‐ COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT  

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  serà  als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut, 

qualsevol persona  física  legalment habilitada pels  seus coneixements específics  i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció.  

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a)  En  fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.  

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:  

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  de  projecte,  és  designat  pel  Promotor  quan  en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.  

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents:  
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1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els  ‘‘Principis Generals de  la Prevenció en matèria de Seguretat  i Salut’‘  (Art. 

15 a la L.31/1995), i en particular:  

a) Prendre les decisions constructives, tècniques  i d'organització amb la finalitat de planificar 

les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.  

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.  

2.  Traslladar  al  Projectista  tota  la  informació  preventiva  necessària  que  li  cal  per  integrar  la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 

bàsic,  així  com  les  previsions  i  informacions  útils  per  efectuar  al  seu  dia,  amb  les  degudes 

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).  

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 

de Seguretat i Salut.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:  

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells  casos  en  què  intervé  més  d'una  empresa  i  treballadors  autònoms  o  diversos 

treballadors autònoms.  

Les  funcions  del  Coordinador  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents:  

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :  

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

2.  Coordinar  les  activitats  de  l'obra  per  garantir  que  els  Contractistes,  i,  si  n’hi  ha  dels 

Subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  apliquin  de manera  coherent  i  responsable  els 

Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995  de  8  de  novembre)  durant  l'execució  de  l'obra  i,  en  particular,  en  les  tasques  o 

activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:  

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.  

b)  L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  
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d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal∙lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 

a la seguretat i la salut dels treballadors.  

e) La delimitació  i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.  

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.  

h)  L'adaptació,  d'acord amb  l'evolució de  l'obra,  del  període de  temps efectiu que haurà de 

dedicar‐se als diferents treballs o fases de treball.  

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l'obra o a prop del lloc de l'obra.  

3.  Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS)  elaborat  pel  contractista  i,  si  s’escau, 

lesmodificacions que  s'hi  haguessin  introduït.  La Direcció  Facultativa prendrà  aquesta  funció 

quan no calgui la designació de Coordinador.  

4.  Organitzar  la  coordinació  d'activitats  empresarials  prevista  en  l'article  24  de  la  Llei  de 

Prevenció de Riscos Laborals.  

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.  

6.  Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  puguin  accedir  a  l'obra  les  persones 

autoritzades.  

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  d'execució  de  l'obra  respondrà  davant  del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat  Laboral,  en  col∙laboració  estricta  amb  els  diferents  agents  que  intervinguin  a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 

patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 

en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.  

Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al  Promotor, 

Fabricants  i  Subministradors  d’equips,  eines  i  mitjans  auxiliars,  Direcció  d’Obra  o  Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.  

2.3.‐ PROJECTISTA 

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  per  encàrrec  del  Promotor  i  amb  subjecció  a  la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.  
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma  coordinada  amb  l'autor  d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la  col∙laboració  del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.  

Quan  el  Projecte  es  desenvolupa  o  completa  mitjançant  projectes  parcials  o  d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. Competències en 

matèria de Seguretat i Salut del Projectista:  

1.  Tenir  en  consideració  els  suggeriments  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  de 

Projecte  per  integrar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L.  31/1995),  prendre  les 

decisions  constructives,  tècniques  i  d'organització  que  puguin  afectar  a  la  planificació  dels 

treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials.  

2.4.‐ DIRECTOR D'OBRA  

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals,  de  conformitat  amb  el  Projecte  que  el  defineix,  la  llicència  constructiva  i 

d'altres  autoritzacions  preceptives  i  les  condicions  del  contracte,  amb  l'objecte  d'assegurar 

l'adequació  al  fi  proposat.  En  el  cas  que  el  Director  d'Obra  dirigeixi  a més  a més  l'execució 

material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir  les obres dels projectes parcials altres  tècnics,  sota  la coordinació del Director 

d’Obra,  contant  amb  la  col∙laboració  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra, 

nomenat pel Promotor. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:  

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny.  

2.  Si  dirigeix  l’execució  material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels  productes  de 

construcció,  ordenant  la  realització  dels  assaigs  i  proves  precises;  comprovar  els  nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 

la correcta execució  i disposició dels elements  constructius, de  les  instal∙lacions  i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 

Salut.  

3.  Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre  d’Ordres  i 

Assistència  les  instruccions necessàries per  la correcta  interpretació del Projecte  i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4.  Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva  conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 

afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 

normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.  
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5. Subscriure  l’Acta de Replanteig o començament de  l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut del contractista.  

6. Certificar el  final d’obra,  simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 

que siguin preceptius.  

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 

Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.  

8.  Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran 

normalment  verbals,  tenint  força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els  desviaments  respecte  al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències  

9.  Elaborar  i  subscriure  conjuntament  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  la  Memòria  de 

Seguretat  i  Salut  de  l’obra  finalitzada,  per  lliurar‐la  al  promotor,  amb  els  visats  que  foren 

perceptius.  

 

2.5.‐ CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES  

Definició  de  Contractista:  És  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  que  individual  o 

col∙lectivament, assumeix  contractualment davant el Promotor, el  compromís d’executar, en 

condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 

part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició  de  Subcontractista:  És  qualsevol  persona  física  o  jurídica  que  assumeix 

contractualment  davant  el  contractista,  empresari  principal,  el  compromís  de  realitzar 

determinades parts o instal∙lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 

Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:  

1.  El  Contractista  haurà  d’executar  l’obra  amb  subjecció  al  Projecte,  directrius  de  l’Estudi  i 

compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  a  la  legislació  aplicable  i  a  les  instruccions  del 

Director  d’Obra,  i  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  amb  la  finalitat  de  dur  a  terme  les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 

en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte  

2.  Tenir  acreditació  empresarial  i  la  solvència  i  capacitació  tècnica,  professional  i  econòmica 

que  l’habiliti  per  al  compliment  de  les  condicions  exigibles  per  actuar  com  constructor  (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3.  Designar  al  Cap  d’Obra  que  assumirà  la  representació  tècnica  del  Constructor  (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir 

la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.  
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4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.  

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal∙lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte.  

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte.  El  Subcontractista podrà  incorporar els  suggeriments de millora  corresponents a  la 

seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar‐los a l’aprovació 

del Coordinador de Seguretat.  

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.  

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.  

9. Aplicarà els Principis de  l'Acció Preventiva que recull  l'article 15 de  la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 

article 10 del R.D. 1627/1997:  

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).  

b)  Complir  la  normativa  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals,  tenint  en  compte,  si 

s'escau,  les obligacions que fan referència a  la coordinació d'activitats empresarials previstes 

en  l'article  24  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  i  en  conseqüència  complir  el  R.D. 

171/2004,  i  també  complir  les  disposicions  mínimes  establertes  en  l'annex  IV  del  R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra.  

c)  Informar  i  facilitar  les  instruccions  adequades  als  treballadors  autònoms  sobre  totes  les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.  

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.  

10.  Els  Contractistes  i  Subcontractistes  seran  responsables  de  l'execució  correcta  de  les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions 

que  corresponen  directament  a  ells  o,  si  escau,  als  treballadors  autònoms  que  hagin 

contractat.  

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 

l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

12. El Contractista principal haurà de vigilar el  compliment de  la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.  

13. Abans de  l’inici de  l’activitat a  l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,  l’avaluació de riscos  i  la 
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planificació  de  la  seva  activitat  preventiva.  Així  mateix,  el  Contractista  principal  exigirà  als 

Subcontractistes  que  acreditin  per  escrit  que han  complert  les  seves  obligacions  en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.  

14.  El  Contractista  principal  haurà  de  comprovar  que  els  Subcontractistes  que  concorren  a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.  

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 

de  Procediments  i Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs  (SEGURETAT  INTEGRADA),  per 

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal  facilitarà per escrit a  l'inici de  l'obra, el nom del Director Tècnic, 

que  serà  creditor  de  la  conformitat  del  Coordinador  i  de  la  Direcció  Facultativa.  El  Director 

Tècnic  podrà  exercir  simultàniament  el  càrrec  de  Cap  d'Obra,  o  bé,  delegarà  l'esmentada 

funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats  i  suficients de construcció a 

peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.  

18.  El  representant del  Contractista  a  l'obra,  assumirà  la  responsabilitat  de  l'execució de  les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.  

19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 

en  el  seu  cas,  l'incompliment  de  les  mesures  preventives,  a  l'obra  i  entorn  material,  de 

conformitat a la normativa legal vigent.  

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així  com  de  l'específica  vigilància  i  supervisió  de  seguretat,  tant  del  personal  propi  com 

subcontractat,  així  com  de  facilitar  les  mesures  sanitàries  de  caràcter  preventiu  laboral, 

formació,  informació  i  capacitació  del  personal,  conservació  i  reposició  dels  elements  de 

protecció  personal  dels  treballadors,  càlcul  i  dimensions  dels  Sistemes  de  Proteccions 

Col∙lectives i en especial, les baranes i passarel∙les, condemna de forats verticals i horitzontals 

susceptibles de permetre  la caiguda de persones o objectes,  característiques de  les escales  i 

estabilitat  dels  esglaons  i  recolzadors,  ordre  i  neteja  de  les  zones  de  treball,  enllumenat  i 

ventilació  dels  llocs  de  treball,  bastides,  apuntalaments,  encofrats  i  estintolaments,  aplecs  i 

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels  treballs  constructius,  seguretat de  les 

màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància 

i  localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 

altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 

costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 

hauran  de  donar  les  instruccions  pertinents  a  l'Encarregat  General,  que  haurà  de  ser  una 
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persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 

tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 

s'entendrà que  l'Encarregat General és al mateix  temps el  Supervisor General de Seguretat  i 

Salut  del  Centre  de  Treball  per  part  del  Contractista,  amb  independència  de  qualsevol  altre 

requisit formal.  

22.  L'acceptació  expressa  o  tàcita  del  Contractista  pressuposa  que  aquest  ha  reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 

del  terreny, mides  de  seguretats  necessàries,  etc.  i  no  podrà  al∙legar  en  el  futur  ignorància 

d'aquestes circumstàncies.  

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir  les 

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 

dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 

per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.  

24.  Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran 

normalment  verbals,  tenint  força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els  desviaments  respecte  al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

25.  En  cas  d’incompliment  reiterat  dels  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 

Cap  d'Obra,  Encarregat,  Supervisor  de  Seguretat,  Delegat  Sindical  de  Prevenció  o  els 

representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 

tenen  el  dret  a  fer  constar  al  Llibre  d'Incidències,  tot  allò  que  consideri  d'interès  per  a 

reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 

des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així 

com dels propis treballadors Autònoms.  

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 

protecció  de  la mateixa,  el  control  i  reglament  intern  de  policia  a  l'entrada,  per  a  evitar  la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 

zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.  

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 

en  previsió  d'incendis,  pluges,  glaçades,  vent,  etc.  que  puguin  posar  en  situació  de  risc  al 

personal d'obra, a tercers o als medis e instal∙lacions de la pròpia obra o limítrofs.  

29.  El  Contractista  i/o  Subcontractistes  tenen  absolutament  prohibit  l'ús  d'explosius  sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.  

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats  i  posseïdors  del  carnet  de  grua  torre,  del  títol  d’operador  de  grua mòbil  i  en 
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altres  casos  l’acreditació  que  correspongui,  sota  la  supervisió  d'un  tècnic  especialitzat  i 

competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 

signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant‐

hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.  

31.  Tot  operador  de  grua  mòbil  haurà  d'estar  en  possessió  del  carnet  de  gruista  segons 

l'Instrucció  Tècnica  Complementaria  "MIE‐AEM‐4"  aprovada  per  RD  837/2003  expeditpel 

òrgan  competent  o  en  el  seu  defecte  certificat  de  formació  com  a  operador  de  grua  de 

l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 

equips  de  treballs  de  forma  que  es  pugui  garantir  el  màxim  de  seguretat  a  les  tasques  a 

desenvolupar.  

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 

de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 

l'especificacions establertes a l'ITC "MIE‐AEM‐4".  

 

2.6.‐ TREBALLADORS AUTÒNOMS  

Persona  física  diferent  al  Contractista  i/o  Subcontractista  que  realitzarà  de  forma personal  i 

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment  davant  el  Promotor,  el  Contractista  o  el  Subcontractista  el  compromís  de 

realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:  

1.  Aplicar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  es  recullen  en  l'article  15  de  la  Llei  de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades 

en l'article 10 del R.D. 1627/1997.  

2.  Complir  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut,  que  estableix  l'annex  IV  del  R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra.  

3.  Complir  les  obligacions  en matèria  de  prevenció  de  riscos  que  estableix  pels  treballadors 

l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

4.  Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació  d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en 

particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.  

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel  qual  s'estableixen  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  per  a  la  utilització  dels 

equips de treball per part dels treballadors.  
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6. Escollir  i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 

de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 

protecció individual per part dels treballadors.  

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 

de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.  

8.  Els  treballadors  autònoms hauran  de  complir  allò  establert  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut 

(PSS):  

a)  La  maquinària,  els  aparells  i  les  eines  que  s'utilitzen  a  l'obra,  han  de  respondre  a  les 

prescripcions  de  seguretat  i  salut,  equivalents  i  pròpies,  dels  equipaments  de  treball  que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.  

b)  Els  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixen  personalment  una  activitat  a  l'obra,  han 

d'utilitzar  equipament  de  protecció  individual  apropiat,  i  respectar  el  manteniment  en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col∙lectiva instal∙lats a l'obra, segons 

el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 

2.7.‐ TREBALLADORS  

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 

de  forma  personal  i  directa  una  activitat  professional  remunerada  per  compte  aliè,  amb 

subjecció  a  un  contracte  laboral,  i  que  assumeix  contractualment  davant  l’empresari  el 

compromís  de  desenvolupar  a  l’obra  les  activitats  corresponents  a  la  seva  categoria  i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:  

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.  

2. El deure d'indicar els perills potencials.  

3. Té responsabilitat dels actes personals.  

4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).  

5. Té el dret a la consulta  i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals.  

6. Té el dret a adreçar‐se a l'autoritat competent.  

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal∙lacions 

provisionals  de  Salubritat  i  Confort,  previstes  especialment  pel  personal  d’obra,  suficients, 

adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
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3.‐ DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL  

3.1.‐ INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 Excepte  en  el  cas  que  l’escriptura  del  Contracte  o  Document  de  Conveni  Contractual  ho 

indiqui  específicament  d’altra  manera,  l’ordre  de  prelació  dels  Documents  contractuals  en 

matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:  

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.  

2. Bases del Concurs.  

3.  Plec de Prescripcions per  la Redacció dels  Estudis de Seguretat  i  Salut  i  la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.  

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

6. Procediments Operatius de Seguretat  i Salut  i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat,  redactats durant  la  redacció del Projecte  i/o durant  l’Execució material de  l’Obra, 

pel Coordinador de Seguretat.  

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista.  

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  

Feta  aquesta  excepció,  els  diferents  documents  que  constitueixen  el  Contracte  seran 

considerats  com  mútuament  explicatius,  però  en  el  cas  d’ambigüitats  o  discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 

d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 

d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.  

Si  en  el  mateix  sentit,  el  Contractista  descobreix  errades,  omissions,  discrepàncies  o 

contradiccions tindrà que notificar‐ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 

de  consultar  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots  els  assumptes, 

notificant  la  seva  resolució  al  Contractista.  Qualsevol  treball  relacionat  amb  temes  de 

Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat  executat  pel  Contractista  sense  prèvia  autorització  del 

Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 

el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
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de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut 

adoptar el Contractista pel seu compte.  

En  el  cas  que  el  contractista  no  notifiqui  per  escrit  el  descobriment  d’errades,  omissions, 

discrepàncies  o  contradiccions,  això,  no  tan  sols  no  l’eximeix  de  l’obligació  d’aplicar  les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 

praxi  habitual  de  la  Seguretat  Integrada  en  la  construcció,  que  siguin  manifestament 

indispensables  per  dur  a  terme  l’esperit  o  la  intenció  posada  en  el  Projecte  i  l’Estudi  de 

Seguretat  i  Salut,  si  no  que  hauran  de  ser materialitzats  com  si  haguessin  estat  completes  i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.  

Totes  les parts del  contracte s’entenen complementàries entre si, per  la qual  cosa qualsevol 

treball  requerit  en  un  sol  document,  encara  que  no  estigui  esmentat  en  cap  altre,  tindrà  el 

mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.  

 

3.2.‐ VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista,  com  document  de  gestió  preventiva  d’adaptació  de  la  seva  pròpia  ‘‘cultura 

preventiva  interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte  i  l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 

de  Seguretat,  la  declaració  expressa  de  subsistència,  d’aquells  aspectes  que  puguin  estar,  a 

criteri  del  Coordinador,  millor  desenvolupats  en  l’Estudi  de  Seguretat,  com  ampliadors  i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.  

Els  Procediments  Operatius  i/o  Administratius  de  Seguretat,  que  pugessin  redactar  el 

Coordinador de Seguretat  i Salut amb posterioritat a  l’Aprovació del Pla de Seguretat  i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 

per tant, vinculants per les parts contractants.  

 

3.3.‐ PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA  

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 

de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 

medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 

conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9).  

El Contractista en el  seu Pla de Seguretat  i  Salut està obligat a  incloure els  requisits  formals 

establerts  a  l’Art.  7  del  R.D.  1627/  1997,  no  obstant,  el  Contractista  té  plena  llibertat  per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut.  
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3.4.‐ EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES''  

A  l'obra existirà,  adequadament protocol∙litzat,  el  document oficial  ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat  per  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  visat  pel  Col∙legi  Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 ‐27.1.1998).  

Segons  l'article  13  del  Real  Decret  1627/97  de  24  d'Octubre,  aquest  llibre  haurà  d’estar 

permanentment a  l'obra,  en poder del Coordinador de  Seguretat  i  Salut,  i  a  disposició de  la 

Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Contractistes,  Subcontractistes  i  Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat  i  Salut  i del Vigilant  (Supervisor) de 

Seguretat,  o  en  el  seu  cas,  del  representat dels  treballadors,  els  quals  podran  realitzar‐li  les 

anotacions  que  considerin  adient  respecte  a  les  desviacions  en  el  compliment  del  Pla  de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores.  

 

3.5.‐ CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I 

COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT  

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 

Contractista,  Projectista,  Coordinador  de  Seguretat,  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa  i 

Representant  Sindical  Delegat  de  Prevenció,  podrà  ésser  elevat  a  escriptura  pública  a 

requeriment  de  les  parts  atorgants  del mateix,  essent  de  compte  exclusiva  del  Contractista 

totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.  

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte, segons procedeixi.  

Els  terminis  i  provisions  de  la  documentació  contractual  contemplada  en  l’apartat  2.1.  del 

present  Plec,  junt  amb  els  terminis  i  provisions  de  tots  els  documents  aquí  incorporats  per 

referència,  constitueixen  l’acord  ple  i  total  entre  les  parts  i  no  durà  a  terme  cap  acord  o 

enteniment  de  cap  naturalesa,  ni  el  Promotor  farà  cap  endossament  o  representacions  al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.  

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 

i/o  concessionaris,  amb  respecte  al  pactat  en  la  documentació  contractual  vinculant  en 

matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant  legal del Promotor, pel que 

aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 

o assumeixi el Contractista.  

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
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mateixos,  llevat que  tal  renúncia hagi  estat  degudament expressada per  escrit  i  reconeguda 

per les parts afectades.  

Tots els  recursos o remeis brindats per  la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat,  hauran  de  ser  presos  i  interpretats  com  acumulatius,  és  a  dir,  addicionals  a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei.  

Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la 

documentació  contractual  vinculant  en  matèria  de  Seguretat,  serà  competència  de  la 

jurisdicció  civil.  No  obstant,  es  consideraran  actes  jurídics  separables  els  que  es  dicten  en 

relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 

davant  l’ordre  jurisdiccional  contenciós  ‐  administratiu d’acord amb  la normativa  reguladora 

de l’esmentada jurisdicció.  

 

4.‐ NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ  

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació.  

A  títol  orientatiu,  i  sense  caràcter  limitatiu,  s’adjunta  una  relació  de  normativa  aplicable.  El 

Contractista, no obstant, afegirà al  llistat general de  la normativa aplicable a  la seva obra  les 

esmenes de caràcter  tècnic particular que no siguin a  la  relació  i  correspongui aplicar al  seu 

Pla.  

4.1.‐ TEXTOS GENERALS  

 Convenis col∙lectius.  

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 

de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 

(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. 

Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956  (BOE 2 de  febrero de 1956)”  i  “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.  

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 

7,  8,  9  de  septiembre de  1970)”,  en  vigor  capítols  VI  i  XVI  i  les modificacions  “Orden 22  de 

marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i 

“Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 

de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.  

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 

marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 

de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 

23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de 
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mayo  de  1997)”,  “R.D.  773/1997  (BOE  12  de  junio  de  1997)”,  “R.D.  1215/1997  (BOE  7  de 

agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril 

de 2003)”.  

  “Cuadro  de  enfermedades  profesionales.  R.D.  1995/1978  (BOE  25  de  agosto  de  1978)”. 

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 

1985)“,  “R.D.  1346/1989  (BOE  7  de  noviembre  1989)“  i  anul∙lada  parcialment  per  “R.D. 

1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

  “Orden  de  20  de  septiembre  de  1986,  por  la  que  se  establece  el  modelo  de  libro  de 

incidencias correspondiente a  las obras en  las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 

Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.  

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre 

de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.  

  “Instrumento de  ratificación de  17  de  julio  de  1990 del  Convenio de  24 de  junio  de  1986 

sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 

Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.  

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 

de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de  junio  (BOE 21 de  junio de 2001)”.  
“Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre 

notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias 

peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.  

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 

26 de septiembre de 1995)”.  

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 

de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 

688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 

mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.  

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 

de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 

11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.  

  “Disposiciones mínimas de  seguridad y  salud  relativas a  la manipulación manual de cargas 

que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 

14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.  
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  “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para  la utilización por  los  trabajadores de  los 

equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.  

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 

las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.  

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 

24  de  octubre  (BOE  25  de  octubre  de  1997)”.  Modificat  per  “R.D.  2177/2004  (BOE  13  de 

noviembre  2004)”  i  “R.D.  604/2006  (BOE  29  de  mayo  de  2006)”.  Complementat  per  “R.D. 

1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.  

 Ordre de 12 de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en  les 

obres  de  construcció  (DOGC Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  27  de  gener  de 

1998).  

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.  

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 

de 1999)”.  

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los  agentes  químicos  durante  el  trabajo.  R.D.  374/2001  de  6  de  abril  (BOE  1  de  mayo  de 

2001)”.  

  “Real  Decreto  379/2001,  de  6  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

almacenamiento  de  productos  químicos  y  sus  instrucciones  técnicas  complementarias  MIE 

APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE APQ‐3, MIE APQ‐4, MIE APQ‐5, MIE APQ‐6 y MIE APQ‐7 (BOE 112 de 

10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.  

  “Ley  54/2003,  de  12  de  diciembre,  de  reforma  del marco  normativo  de  la  prevención  de 

riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.  

  “Real  Decreto  1801/2003,  de  26  de  diciembre,  sobre  seguridad  general  de  los  productos 

(BOE 10 de enero de 2004)”.  

  Real  Decreto  171/2004,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  Ley  31/1995  de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de 

enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de  prevenció  i  el  registre  de  comitès  de  seguretat  i  salut,  i  es  regula  el  dipòsit  de  les 

comunicacions  de  designació  de  delegats  i  delegades  de  prevenció  i  de  constitució  dels 
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comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 

de 2004).  

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 

18  de  julio,  en  el  que  se  establecen  las  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la 

utilización  por  parte  de  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en materia  de  trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.  

  “Real  Decreto  312/2005,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  clasificación  de  los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia frente al fuego”.  

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a 

vibraciones mecánicas”.  

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

  “Real  Decreto  635/2006,  de  26  de  mayo,  sobre  requisitos  mínimos  de  seguridad  en  los 

túneles de carreteras del Estado”.  

  “Ley  ordinaria  32/2006  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 

23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 

agosto)”.  

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 

per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).  

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias 

peligrosas,  aprobado  por  R.D.  363/1995,  de  10  de  marzo,  con  la  finalidad  de  adaptar  sus 

disposiciones  al  Reglamento  (CE)  n.º  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 

(Reglamento REACH)”. 
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4.2.‐ CONDICIONS AMBIENTALS  

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).  

  Ordre  de  30  de  juny  de  1987,  sobre  registre  de  dades  de  control  de  l’ambient  laboral  i 

vigilància  mèdica  en  empreses  amb  risc  d’amiant  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 

Catalunya de 10 de juliol de 1987).  

  “Real  Decreto  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.  

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 

mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.  

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con  la exposición a agentes cancerígenos durante el  trabajo (BOE de 24 

de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de  junio de 2000)”  i 

“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.  

  “Real  decreto  212/2002,  de  22  de  febrero  de  2002,  por  el  que  se  regulan  las  emisiones 

sonoras  en  el  entorno  debidas  a  determinadas máquinas  de  uso  al  aire  libre  (BOE  de  1  de 

marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.  

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

(BOE de 18 de junio de 2003).  

  “Ley  ordinaria  37/2003  del  Ruido  de  17  de  noviembre  (BOE  de  18  noviembre  de2003)”. 

Desenvolupada  per  “Real  Decreto  1513/2005  (BOE  de  17  de  diciembre  de  2005)”  i  “Real 

Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.  

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra  los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo 

de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.  

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 

16 de noviembre de 2007)”.  
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4.3.‐ INCENDIS  

 Ordenances municipals.  

  “Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Instalaciones  de  Protección  Contra  Incendios  (RIPCI)  (BOE  de  14  de  diciembre  de  1993)”. 

Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 

de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.  

  Decret  64/1995,  de  7  de  març,  pel  qual  s’estableixen  mesures  de  prevenció  d’incendis 

forestals  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  10  de  març  de  1995)  i 

desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

24 de Febrer de 2003).  

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 

18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 

elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 

fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.  

4.4.‐ INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES  

  “Reglamento  de  líneas  aéreas  de  alta  tensión.  R.D.  3151/1968  de  28  de  noviembre  (BOE 

27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 

de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.  

 “Orden de 18 de julio de 1978, por  la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.  

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 

de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).  

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.  

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).  

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

  Decret  329/2001,  de  4  de desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del  subministrament 

elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).  

  “Reglamento electrotécnico de baja  tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto  (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”.  
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 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

anula  el  inciso  4.2.c.2  de  la  ITC‐BT‐03  anexa  al  Reglamento  Electrónico  para  baja  tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.  

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09 

(BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

  “Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión: 

ITC‐BT‐09  Instalaciones  de  alumbrado  exterior  e  ITC‐BT‐33  Instalaciones  provisionales  y 

temporales de obras”.  

 

4.5.‐ EQUIPS I MAQUINÀRIA  

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 

impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.  

 “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 

para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 

de  14  de marzo  de  1981)”.  Es  deroga  amb  efectes  de  29  de  desembre  de  2009,  per  “Real 

Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.  

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 

1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE 

de 28 de noviembre de 1990)”. 

  “Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  su  mantenimiento.  R.D.  2291/1985  de  8  de 

noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE 

de 30 de septiembre de 1997)”.  

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de  la  Directiva  del  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas  84/528/CEE  sobre  aparatos 

elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.  

  “Real  Decreto  1435/1992,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 

aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las 

legislaciones  de  los  estados miembros  sobre maquinas  (BOE  de  11  de  diciembre  de  1992)”. 

Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 

29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.  

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril 

de 1997)”.  
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  “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas de seguridad y  salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 

1997)”.  

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.  

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 

7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 

2004)”.  

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 

de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre 

de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 

septiembre de 1998)”.  

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 

de  la  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  97/23/CE,  relativa  a  los  equipos  de 

presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 

aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.  

  “Real  Decreto  1849/2000,  de  10  de  noviembre,  del  Reglamento  de  seguridad  en  las 

máquinas,  por  el  que  se  derogan  diferentes  disposiciones  en  materia  de  normalización  y 

homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.  

  “Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.  

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre  la protección de  la salud y  la 

seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la 

exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.  

 Instruccions Tècniques Complementaries:  

 “ITC  –  MIE  ‐  AP5  del  Reglamento  de  Aparatos  a  Presión  ''Extintores  de 

incendio''  Orden  de  31  de  mayo  de  1982  (BOE  de  23  de  junio  de  1982)”. 

Modificació:  “Orden  de  26  de  octubre  de  1983  (BOE  de  7  de  noviembre  de 

1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden 
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de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 

10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.  

 “ITC  – MIE  – AEM1: Ascensores  electromecánicos. OM 23  de  septiembre  de 

1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 

1988  (BOE  21  de  octubre  de  1988)”.  “Autorización  de  instalación  de 

ascensores  con  máquina  en  foso.  Resolución  de  10  de  septiembre  de  1998 

(BOE  25  de  septiembre  de  1998)”.  “Autorización  de  la  instalación  de 

ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 

23 de abril de 1997)”.  

 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 

de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.  

 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo 

de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.  

 “ITC  –  MIE  –  AEM4:  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  manutención, 

referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 

2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.  

 “ITC  ‐  MIE  ‐  MSG1:  Máquinas,  elementos  de  máquinas  o  sistemas  de 

protección  utilizados.  OM.  8  de  abril  de  1991  (BOE  11  de  abril  de  1991)”. 

“Norma  UNE‐58921‐IN  Instrucciones  para  la  instalación,  manejo, 

mantenimiento,  revisiones  e  inspecciones  de  las  plataformas  elevadoras 

móviles de personal (PEMP)”.  

4.6.‐ EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

  “Comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 

individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per 

“OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i 

per  la  “Resolución de 27 de mayo de 2002  (BOE 4 de  julio de 2002)”. Complementat per  la 

“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo 

de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 

de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución 

de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.  

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 

de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre 

circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de protección  individual  (BOE de  8  de marzo  de 

1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.  

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 

de  la  norma  EN  143:2000,  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra  partículas. 
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Requisitos,  ensayos,  marcado,  de  conformidad  con  la  Directiva  89/686/CEE  del  Consejo 

(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.  

 Normes Tècniques Reglamentàries. 

 

4.7.‐ SENYALITZACIÓ  

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el  trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.  

  “Orden  de  31  de  agosto  de  1987  sobre  Señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.  

  Normes  sobre  senyalització  d’obres  en  carreteres.  “Instrucción  8.3.  IC  del  MOPU”.  4.8.‐ 

DIVERSOS  

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 

complementarias,  relativas  a  los  capítulos  IV,  V,  IX  y  X  del  Reglamento  General  de  Normas 

Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 

abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)”  i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 

agosto de 1994)”.  

  “Orden  de  20  de  junio  de  1986  sobre  Catalogación  y  Homologación  de  los  explosivos, 

productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.  

  “Real  Decreto  230/1998,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 

de marzo  de  2005)”  i  “Orden  INT/3543/2007  (BOE  núm.  292  de  6  de  diciembre  de  2007)”. 

Complementada  per  la  “Resolución  de  24  de  agosto  de  2005  (BOE de  13  de  septiembre  de 

2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 

11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.  

  “Orden  de  16  de  diciembre  de  1987  por  la  que  se  establecen  nuevos  modelos  para  la 

notificación  de  accidentes  de  trabajo  y  se  dan  instrucciones  para  su  cumplimentación  y 

tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 

de 21 de noviembre de 2002)”.  

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 

1986 sobre  los  requisitos y datos que deben reunir  las comunicaciones de apertura previa o 

reanudacion  de  actividades  en  los  centros  de  trabajo,  dictada  en  desarrollo  del  Real 

DecretoLey 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden 

de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.  

  “Real  Decreto  1299/2006,  de  10  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  cuadro  de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 
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su  notificación  y  registro  (BOE  de  19  de  diciembre  de  2006)”.  Complementat  per  “Orden 

TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.  

  “Resolución  de  1  de  agosto  de  2007,  de  la  Dirección  General  de  Trabajo,  por  la  que  se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 

(BOE de 17 de agosto de 2007)”.  

 Convenis col∙lectius. 
 

5.‐ CONDICIONS ECONÒMIQUES  

5.1.‐ CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’  Art.  5,  4  del  R.D.  1627  /  1997,  de  24 d’octubre, manté  per  al  sector  de  la  construcció,  la 

necessitat  d’estimar  l’aplicació  de  la  Seguretat  i  Salut  com  un  cost  ‘‘afegit’‘  a  l'Estudi  de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.  

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de  ‘‘despeses’‘ previstes,  tant pel que es  refereix a  la  suma  total  com a  la valoració 

unitària d’elements, amb  referència al quadre de preus  sobre el que es  calcula.  Sols podran 

figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.  

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el  seu 

Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi  disminució  de  l’import  total  ni  dels  nivells  de  protecció  continguts  en  l’Estudi  de 

Seguretat  i  Salut.  A  aquests  efectes,  el  pressupost  del  E.S.S.  haurà  d’anar  incorporant  al 

pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.  

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 

de  Seguretat  i  Salut  els  costos  exigits  per  la  correcta  execució  professional  dels  treballs, 

conforme  a  les  normes  reglamentàries  en  vigor  i  els  criteris  tècnics  generalment  admesos, 

emanats  dels  organismes  especialitzats.  Aquest  criteri  es  l’aplicat  en  el  present  E.S.S.  en 

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).  

 

5.2.‐ CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT  

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 

les  partides  del  Projecte,  de  forma  no  segregable,  per  les  obres  de  Construcció,  es  precisa 

l'establiment  d’un  criteri  respecte  a  la  certificació  de  les  partides  contemplades  en  el 

pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.  

El  pressupost  de  seguretat  i  salut  s’abonarà  d’acord  amb  el  que  indiqui  el  corresponent 

contracte d’obra.  
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5.3.‐ REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT  

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 

del  Contractista,  es mantindrà  durant  la  totalitat  de  l’execució material  de  les  obres.  No  es 

preveu la revisió de preus. 

5.4.‐ PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 

de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  per  acció  u  omissió  del  personal  propi  i/o 

Subcontractistes  i  Treballadors  Autònoms  contractats  per  ell,  duran  aparellats 

conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:  

1.‐ MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

2.‐ LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

3.‐ GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.‐ MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

5.‐  GRAVÍSSIM  :  Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici  Industrial  de  l’obra 

contractada  +  Pèrdua  d’homologació  com  Contractista,  per  la  mateixa  Propietat,  durant  2 

anys.  

 

6.‐ CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  

6.1.‐ PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT  

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 

cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.  

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.  

Tot seguit s’anomenen a  títol orientatiu una sèrie de descripcions de  les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat:  

Tècniques analítiques de seguretat  

Les  Tècniques  Analítiques  de  Seguretat  i  Salut  tenen  com  a  objectiu  exclusiu  la  detecció  de 

riscos i la recerca de les causes.  

Prèvies als accidents.  

‐ Inspeccions de seguretat.  



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
 
 
 

102 
 

‐ Anàlisi de treball.  

‐ Anàlisi Estadística de la sinistralitat.  

‐ Anàlisi del entorn de treball.  

Posteriors als accidents.  

‐ Notificació d'accidents.  

‐ Registre d'accidents  

‐ Investigació Tècnica d'Accidents. 

Tècniques operatives de seguretat.  

Les  Tècniques  Operatives  de  Seguretat  i  Salut  pretenen  eliminar  les  Causes  i  a  través 

d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre  

El Factor Tècnic:  

‐ Sistemes de Seguretat  

‐ Proteccions col∙lectives i Resguards  

‐ Manteniment Preventiu  

‐ Proteccions Personals  

‐ Normes  

‐ Senyalització  

El Factor Humà:  

‐ Test de Selecció prelaboral del personal.  

‐ Reconeixements Mèdics prelaborals.  

‐ Formació  

‐ Aprenentatge  

‐ Propaganda  

‐ Acció de grup  
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‐ Disciplina  

‐ Incentius  

6.2.‐ CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ  

El Contractista  inclourà a  les Empreses Subcontractades  i  treballadors Autònoms,  lligats amb 

ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 

els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 

servir  a  la  seva  estructura  empresarial,  per  a  controlar  la  qualitat  de  la  Prevenció  de  la 

Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 

importants:  

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal  

3. Formats documentals  i procediments de complimentació,  integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.  

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció  

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.  

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa  

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte 

 

6.3.‐  CONDICIONS  TÈCNIQUES  DELS  ÒRGANS  DE  L'EMPRESA  CONTRACTISTA  COMPETENTS 

EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 

l'obra  de  referència,  assenyalant‐se  específicament  al  Pla  de  Seguretat,  la  seva  relació  amb 

l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.  

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com  a  departament  staff  depenent  de  l'Alta  Direcció  de  l'Empresa  Contractista,  dotat  dels 

recursos,  medis  i  qualificació  necessària  conforme  al  R.D.  39  /1997  ‘‘Reglamento  de  los 

Servicios  de  Prevención’‘.  En  tot  cas  el  constructor  comptarà  amb  l'ajut  del  Departament 

Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  de  la Mútua  d'Accidents  de  Treball  amb  la  que  tingui  establerta 

pòlissa.  

El  Coordinador de  Seguretat  i  Salut podrà  vedar  la  participació  en aquesta obra del Delegat 

Sindical  de  Prevenció  que  no  reuneixi,  al  seu  criteri,  la  capacitació  tècnica  preventiva  pel 

correcte compliment de la seva important missió.  
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L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, 

haurà  de  fixar  els  àmbits  de  competència  funcional  dels  Delegats  Sindicals  de  Prevenció  en 

aquesta obra.  

L'obra  disposarà  de  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  (propi  o  concertat)  a  temps  parcial,  que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 

en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.  

 

6.4.‐ OBLIGACIONS DE  L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA 

DEL TREBALL  

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.  

Respecte  a  les  instal∙lacions mèdiques  a  l'obra  existiran  almenys  una  farmaciola  d'urgència, 

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut  i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.  

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada  de  les  condicions  particulars  de  la  seva  contractació,  haurà  d'haver  passat  un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.  

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 

de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 

com a mínim un reconeixement periòdic anual 

Paral∙lelament  l’equip  mèdic  del  Servei  de  Prevenció  de  l'empresa  (Propi,  Mancomunat,  o 

assistit  per  Mútua  d'Accidents)  haurà  d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:  

‐ Higiene i Prevenció al treball.  

‐ Medicina preventiva dels treballadors.  

‐ Assistència Mèdica.  

‐ Educació sanitària i preventiva dels treballadors.  

‐ Participació en comitè de Seguretat i Salut.  

‐ Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.  



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
 
 
 

105 
 

6.5.‐ COMPETÈNCIES DELS COL∙LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA  

D'acord  amb  les  necessitats  de  disposar  d’un  interlocutor  alternatiu  en  absència  del  Cap 

d’Obra  es  nomenarà  un  Supervisor  de  Seguretat  i  Salut  (equivalent  a  l'antic  Vigilant  de 

Seguretat), considerantse en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient 

per a complir‐ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri 

del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 

Seguretat.  

S’anomenarà  un  Socorrista,  preferiblement  amb  coneixements  en  Primers  Auxilis,  amb  la 

missió  de  realitzar  petites  cures  i  organitzar  l’evacuació  dels  accidentats  als  centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 

la farmaciola.  

A efectes pràctics,  i amb independència del Comitè de Seguretat  i Salut, si  la  importància de 

l’obra  ho  aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  Interempresarial  de 

Responsables  de  Seguretat’‘,  integrat  pels  màxims  Responsables  Tècnics  de  les  Empreses 

participants a cada  fase d’obra, aquesta  ‘‘comissió’‘ es  reunirà  com a mínim mensualment,  i 

serà  presidida  pel  Cap  d'Obra  del  Contractista,  amb  l'assessorament  del  seu  Servei  de 

Prevenció (propi o concertat).  

 

6.6.‐ COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA  

El  Contractista  haurà  d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  programa  d'actuació  que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 

es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 

vehicles o aparells d'elevació.  

S'efectuarà  entre  el  personal  la  formació  adequada  per  assegurar  el  correcte  ús  dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

7.‐ PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES 

I/O MÀQUINES ‐ FERRAMENTES  

7.1.‐  DEFINICIÓ  I  CARACTERÍSTIQUES  DELS  EQUIPS,  MÀQUINES  I/O  MÀQUINES  ‐ 

FERRAMENTES  

Definició És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 

seu  cas,  d’òrgans  d’accionament,  circuits  de  comandament  i  de  potència,  etc.,  associats  de 

forma  solidària  per  a  una  aplicació  determinada,  en particular  destinada  a  la  transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d’un material.  

El terme equip i/o màquina també cobreix:  
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  Un  conjunt  de  màquines  que  estiguin  disposades  i  siguin  accionades  per  a  funcionar 

solidàriament.  

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 

en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 

un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.  

Quan  l’equip, màquina  i/o màquina  ferramenta  disposi  de  components  de  seguretat  que  es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP).  

Característiques  

Els equips de treball  i màquines aniran acompanyats d’unes  instruccions d’utilització, esteses 

pel  fabricant  o  importador,  en  les  quals  figuraran  les  especificacions  de  manutenció, 

instal∙lació  i  utilització,  així  con  les  normes  de  seguretat  i  qualsevol  altra  instrucció  que  de 

forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 

(ITC),  les  quals  inclouran  els  plànols  i  esquemes  necessaris  per  al manteniment  i  verificació 

tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 

placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 

mínim, les següents dades:  

 Nom del fabricant.  

 Any de fabricació, importació i/o subministrament.  

 Tipus i número de fabricació.  

 Potència en Kw.  

 Contrasenya d’homologació CE i certificat d seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 

7.2.‐  CONDICIONS  D'ELECCIÓ,  UTILITZACIÓ,  EMMAGATZEMATGE  I  MANTENIMENT  DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES‐FERRAMENTES  

Elecció d’un Equip  

Els  Equips,  Màquines  i/o  Màquines  Ferramentes  hauran  de  seleccionar‐se  en  base  a  uns 

criteris de garanties de Seguretat per als  seus operadors  i  respecte al  seu Medi Ambient de 

Treball.  

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes  

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
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 Emmagatzematge i manteniment  

  Se  seguiran  escrupolosament  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  esment,  fixats  pel 

fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.  

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col∙locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.  

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC.  

  L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips  estaran 

documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de  recepció  de  conformitat,  lliurament  i  rebut, 

per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.  

 

7.3.‐ NORMATIVA APLICABLE  

Directives  comunitàries  relatives  a  la  seguretat  de  les  màquines,  transposicions  i  dates 

d’entrada en vigor  

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea  

Directiva fonamental.  

  Directiva  del  Consell  89/392/CEE,  de  14/06/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions 

dels  Estats membres  sobre màquines  (D.O.C.E. Núm.  L  183,  de 29/6/89), modificada per  les 

Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 

de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 

de  30/8/93).  Aquestes  4  directives  s’han  codificat  en  un  sols  text  mitjançant  la  Directiva 

98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).  

Transposada pel  Reial Decret  1435/1992, de 27 de novembre  (B.O.E.  d’11/12/92), modificat 

pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).  

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.  

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions:  

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.  

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97.  

  Components  de  seguretat  (inclou  ROPS  i  FOPS,  vegeu  la  Comunicació  de  la  Comissió 

94/C253/03 ‐D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.  
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 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.  

Altres Directives.  

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats  membres  sobre  el  material  elèctric  destinat  a  utilitzar‐se  amb  determinats  límits  de 

tensió  (D.O.C.E.  Núm.  L  77,  de  26/3/73), modificada  per  la  Directiva  del  Consell  93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener  (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).  

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.  

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori  fins  l’1/1/97. A aquest 

respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 

Industrial (B.O.E. de 13/7/98).  

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 

per  les  Directives  del  Consell  90/488/CEE,  de  17/9/90  (D.O.C.E.  Núm.  L  270  de  2/10/90)  i 

93/68/CEE.  Transposades  pel  Reial  Decret  1495/1991,  d’11  d’octubre  (B.O.E.  de  15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).  

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.  

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.  

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats  membres  sobre  comptabilitat  electromagnètica  (D.O.C.E.  Núm.  L  139,  de  23/5/89), 

modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 

290,  de  24/11/93);  92/31/CEE,  de  28/4/92  (D.O.C.E.  Núm.  L  126,  de  12/5/92);  99/5/CE,  de 

9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de 

març  (B.O.E.  d’1/4/94),  modificat  pel  Reial  Decret  1950/1995,  d’1  de  desembre  (B.O.E.  de 

28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).  

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96.  

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95.  

Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.  

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres  sobre  aparells  de  gas  (D.O.C.E. Núm.  L  196,  de  26/7/90), modificada  per  la 

Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre 

(B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).  

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.  
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Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.  

 Directiva del Parlament Europeu  i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a  l’aproximació 

de  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  els  aparells  i  sistemes  de  protecció  per  a  ús  en 

atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).  

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.  

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 

de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  equips  a  pressió  (D.O.C.E.  Núm.  L  181,  de 

9/7/97).  

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.  

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  determinació  de 

l’emissió sonora de màquines  i materials utilitzats en  les obres de construcció. Transposades 

pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 

(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial 

de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).  

Entrada  en  vigor:  En  funció  de  cada  directiva.  Sobre  utilització  de màquines  i  equips  per  al 

treball:  

  Directiva  del  Consell  89/655/CEE,  de  30/11/89,  relativa  a  les  disposicions  mínimes  de 

seguretat  i  de  salut  per  a  la  utilització  pels  treballadors  en  el  treball  dels  equips  de  treball 

(D.O.C.E.  Núm.  L  393,  de  30/12/89),  modificada  per  la  Directiva  del  Consell  95/63/CE,  de 

5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 

18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).  

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 

II, que entren en vigor el 5/12/98. Normativa d’aplicació restringida  

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG‐SM‐1 

del Reglament de Seguretat de  les Màquines,  referent a màquines, elements de màquines o 

sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).  

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per  la qual s’aprova la  Instrucció Tècnica Complementària 

MIE‐AEM‐3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors 

de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).  
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  Ordre  de  23/5/1977  per  la  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Aparells  elevadors  per  a  obres 

(B.O.E.  de  14/6/77),  modificada  per  dues  Ordres  de  7/3/1981  (B.O.E.  de  14/3/81)  i 

complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)  

  Reial  Decret  836/2003,  de  27  de  juny,  per  la  qual  s’aprova  la  nova  Instrucció  Tècnica 
Complementària  MIE‐AEM‐2  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i  Manutenció,  referent  a 

Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).  

 Reial Decret 837/2003, de 27 de  juny, pel qual  s’aprova el nou  text modificat  i  refós de  la 

Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE‐AEM‐4  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).  

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

  Ordre  Ministerial,  de  9/3/1971,  per  la  qual  s’aprova  l’Ordenança  General  de  Seguretat  i 

Higiene  en  el  Treball  (B.O.E.  de  16/3/71;  B.O.E.  de  17/3/71  i  B.O.E.  de  6/4/71).  Anul∙lada 

parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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Figura 3

Figura 4

Les actuacions en zona de domini públic i servituds de la carretera C‐13 es
realitzaran de manera coordinada amb el servei de Carreteres de Lleida de la
Generalitat de Catalunya. En tot moment es seguirà el que dicta la Instrucción
8.3‐IC sobre señalización de obras.

A la dreta es mostren diferents supòsits previstos a la citada instrucció, relatives a
com procedir per a fer obres al voral de la carretera o ocupant part d’un carril.
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Estudi de Seguretat i Salut de l´Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01
A01- AJUDANT
______________________________________________________________________________________________________________

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,07000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0D
A0D- MANOBRE
______________________________________________________________________________________________________________

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0F
A0F- OFICIAL 1A
______________________________________________________________________________________________________________

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,99000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C MÀQUINARIA
C1 MAQUINÀRIA
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C152-
______________________________________________________________________________________________________________

C152-003B h Camió grua 45,65000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B7-
______________________________________________________________________________________________________________

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,62000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B1 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1473- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

18,60000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1474- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B1474-0XL1 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,56000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1477- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

6,09000 €

B1477-07TS u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,86000 €

B1477-07TU u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397 23,56000 €

B1477-07TX u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

25,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1479- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B1479-0XLF u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

40,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147A- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B147A-0XL9 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,47000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147J- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99000 €

B147J-0XKO u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

8,28000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147O- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B147O-0XKB u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147P- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147Q- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B147Q-0XIU u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

10,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147W- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B147W-19P0 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

157,76000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147Y- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147Z- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1480- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 15,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1481- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1481-0NG2 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

17,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1483- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

6,28000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1486- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1486-0NFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 18,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1487- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1487-H5EP u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5
categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses

4,85000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1488- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,48000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1489- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1489-0NFV u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

14,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B148B- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B148B-0XLR u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra.  EN 381-5 Classe 2 (24 m/s) 110,00000 €

B148B-0XLV u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades
de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBB0-
______________________________________________________________________________________________________________

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre
fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

9,07000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBB4-
______________________________________________________________________________________________________________

BBB4-19MI u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 170 cm, per ésser vista fins 50 m, per a seguretat i salut

251,84000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBB7-
______________________________________________________________________________________________________________

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 12,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBB8-
______________________________________________________________________________________________________________

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €
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MATERIALS

BBB8-19M7 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 120 cm, per ésser vista fins
50 m, per a seguretat i salut

245,67000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBC ABALISAMENT
BBC1-
______________________________________________________________________________________________________________

BBC1-19NZ u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable, per a seguretat i salut 100,31000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBC ABALISAMENT
BBC3-
______________________________________________________________________________________________________________

BBC3-0R9A m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat
i salut

56,85000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBC ABALISAMENT
BBC6-
______________________________________________________________________________________________________________

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 4,55000 €

BBC6-0R92 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut 0,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBC ABALISAMENT
BBC7-
______________________________________________________________________________________________________________

BBC7-0R8R u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 10,39000 €

BBC7-0R8S u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 21,66000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBC ABALISAMENT
BBCE-
______________________________________________________________________________________________________________

BBCE-0R97 u Llumenera amb làmpada llampegant, amb energia de bateria recarregable, per a 2 usos, per a seguretat i salut 99,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBC ABALISAMENT
BBCF-
______________________________________________________________________________________________________________

BBCF-H7DA u Panell direccional per a abalisament de corbes, d'acer galvanitzat i pintat, acabat amb làmina retrorreflectant
classe RA2, en colors blanc i blau, de 160x40 cm

109,73000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BBC ABALISAMENT
BBCH-
______________________________________________________________________________________________________________

BBCH-0R8Y u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut 7,56000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM7-
______________________________________________________________________________________________________________

BBM7-0RYC u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora

14,92000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU7-
______________________________________________________________________________________________________________

BQU7-0TJC u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

71,43000 €
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PARTIDES D'OBRA

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1473- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,60000 = 18,60000

Subtotal: 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 18,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,60000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1474- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL1 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 6,56000 = 6,56000

Subtotal: 6,56000 6,56000

COST DIRECTE 6,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1477- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000
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COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

P1477-65LH u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

Rend.: 1,000 31,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TS u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3

1,000      x 31,86000 = 31,86000

Subtotal: 31,86000 31,86000

COST DIRECTE 31,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,86000

P1477-65LJ u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397

Rend.: 1,000 23,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TU u Casc de seguretat de protecció per a la indústria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

1,000      x 23,56000 = 23,56000

Subtotal: 23,56000 23,56000

COST DIRECTE 23,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,56000

P1477-65LM u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada
amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
1731

Rend.: 1,000 25,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TX u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,00000
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P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1479- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster
i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de
guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

Rend.: 1,000 40,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1479-0XLF u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

1,000      x 40,26000 = 40,26000

Subtotal: 40,26000 40,26000

COST DIRECTE 40,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,26000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147A- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 5,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147A-0XL9 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

1,000      x 5,47000 = 5,47000

Subtotal: 5,47000 5,47000

COST DIRECTE 5,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,47000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147L- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000
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COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99000

P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt
agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKO u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000      x 8,28000 = 8,28000

Subtotal: 8,28000 8,28000

COST DIRECTE 8,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,28000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147O- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147O-0XK u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,69000 = 0,69000

Subtotal: 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147P- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147P-19O u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 15,33000 = 15,33000

Subtotal: 15,33000 15,33000
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COST DIRECTE 15,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,33000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147Q- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35
mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Q-0XIU u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 10,13000 = 10,13000

Subtotal: 10,13000 10,13000

COST DIRECTE 10,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,13000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147W- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P147W-65NC u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Rend.: 1,000 157,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147W-19P u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

1,000      x 157,76000 = 157,76000

Subtotal: 157,76000 157,76000

COST DIRECTE 157,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,76000
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P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147Y- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147Z- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 7,14000 = 7,14000

Subtotal: 7,14000 7,14000

COST DIRECTE 7,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1480- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 15,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,03000 = 15,03000

Subtotal: 15,03000 15,03000

COST DIRECTE 15,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,03000
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P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1483- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

COST DIRECTE 6,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1486- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 18,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1486-0NFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 18,20000 = 18,20000

Subtotal: 18,20000 18,20000

COST DIRECTE 18,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,20000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1488- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,48000 = 6,48000

Subtotal: 6,48000 6,48000
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COST DIRECTE 6,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1489- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 14,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489-0NFV u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

COST DIRECTE 14,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,00000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P148B- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P148B-EQEJ u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra. EN 381-5 Classe
2 (24 m/s)

Rend.: 1,000 110,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148B-0XLR u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra.  EN
381-5 Classe 2 (24 m/s)

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000

COST DIRECTE 110,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,00000

P148B-EQEN u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148B-0XLV u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors
de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl·liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 7,45000 = 7,45000

Subtotal: 7,45000 7,45000
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COST DIRECTE 7,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45000

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBC-
______________________________________________________________________________________________________________

PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,18000 = 12,18000

Subtotal: 12,18000 12,18000

COST DIRECTE 12,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,18000

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBD-
______________________________________________________________________________________________________________

PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000

Materials

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

Subtotal: 15,02000 15,02000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700

COST DIRECTE 36,93700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,93700
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PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBF-
______________________________________________________________________________________________________________

PBBF-DUK7 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
50 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 27,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

Subtotal: 9,98600 9,98600

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 45,65000 = 2,28250

Subtotal: 2,28250 2,28250

Materials

BBM7-0RYC u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1,000      x 14,92000 = 14,92000

Subtotal: 14,92000 14,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14979

COST DIRECTE 27,33829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,33829

PBC ABALISAMENT
PBC1-
______________________________________________________________________________________________________________

PBC1-56H7 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 66,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 25,99000 = 1,29950

Subtotal: 9,97950 9,97950

Materials

BBC3-0R9A m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 56,85000 = 56,85000

Subtotal: 56,85000 56,85000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09980

COST DIRECTE 66,92930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,92930
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PBC ABALISAMENT
PBC4-
______________________________________________________________________________________________________________

PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 21,70000 = 1,41050

Subtotal: 1,41050 1,41050

Materials

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 4,55000 = 4,55000

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,62000 = 0,07440

Subtotal: 4,62440 4,62440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01411

COST DIRECTE 6,04901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04901

PBC ABALISAMENT
PBC5-
______________________________________________________________________________________________________________

PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 21,70000 = 0,43400

Subtotal: 0,43400 0,43400

Materials

BBC7-0R8R u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 10,39000 = 10,39000

Subtotal: 10,39000 10,39000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00434

COST DIRECTE 10,82834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82834
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PBC ABALISAMENT
PBCB-
______________________________________________________________________________________________________________

PBCB-56GV u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de
70 cm d'alçària clavada

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 21,70000 = 0,43400

Subtotal: 0,43400 0,43400

Materials

BBCH-0R8Y u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues
cares de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut

1,000      x 7,56000 = 7,56000

Subtotal: 7,56000 7,56000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00434

COST DIRECTE 7,99834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99834

PBC ABALISAMENT
PBCF-
______________________________________________________________________________________________________________

PBCF-HCRQ u Panell direccional per a abalisament de corbes, d'acer galvanitzat i
pintat, acabat amb làmina retrorreflectant classe RA2, en colors
blanc i blau, de 160x40 cm, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 134,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 23,07000 = 9,22800

Subtotal: 19,97200 19,97200

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,100 /R x 45,65000 = 4,56500

Subtotal: 4,56500 4,56500

Materials

BBCF-H7DA u Panell direccional per a abalisament de corbes, d'acer
galvanitzat i pintat, acabat amb làmina retrorreflectant
classe RA2, en colors blanc i blau, de 160x40 cm

1,000      x 109,73000 = 109,73000

Subtotal: 109,73000 109,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29958

COST DIRECTE 134,56658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,56658
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
PQU7-
______________________________________________________________________________________________________________

PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 71,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU7-0TJC u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 71,43000 = 71,43000

Subtotal: 71,43000 71,43000

COST DIRECTE 71,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,43000
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Estudi de Seguretat i Salut de l´Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 202102
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 P1477-65LM u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 P1477-65LJ u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

6 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

8 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

9 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

EUR



Estudi de Seguretat i Salut de l´Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

14 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

16 P148B-EQEN u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades
de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

18 P148B-EQEJ u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra.  EN 381-5 Classe 2 (24 m/s)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 202102
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 PBBF-DUK7 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PBCB-56GV u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 PBCF-HCRQ u Panell direccional per a abalisament de corbes, d'acer galvanitzat i pintat, acabat amb làmina retrorreflectant
classe RA2, en colors blanc i blau, de 160x40 cm, fixat mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 PBC1-56H7 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 202102
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL D'OBRA

1 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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4.3 Pressupost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi de Seguretat i Salut de l´Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 202102

Capítol 01 Equips de Protecció Individual

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

6,09 12,000 73,08

2 P1477-65LM u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 4)

25,00 3,000 75,00

3 P1477-65LJ u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 3)

23,56 5,000 117,80

4 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)

7,14 12,000 85,68

5 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 12)

0,23 250,000 57,50

6 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 10)

15,33 6,000 91,98

7 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 9)

0,69 500,000 345,00

8 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 7)

7,99 24,000 191,76

9 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)

8,28 12,000 99,36

10 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 5)

40,26 2,000 80,52

11 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 6)

5,47 10,000 54,70

12 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 1)

6,56 12,000 78,72

13 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 17)

6,48 12,000 77,76

14 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)

15,03 12,000 180,36

15 P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 18)

14,00 12,000 168,00

16 P148B-EQEN u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
(100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P -
20)

7,45 12,000 89,40

17 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 15)

6,28 12,000 75,36

18 P148B-EQEJ u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra. EN 381-5 Classe 2
(24 m/s) (P - 19)

110,00 2,000 220,00

19 P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 11)

10,13 2,000 20,26

20 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)

18,20 2,000 36,40

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.01 2.218,64

Obra 01 Pressupost 202102

Capítol 02 Sistemes de Protecció Col·lectiva

1 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 21) 12,18 2,000 24,36

2 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

36,94 6,000 221,64

3 PBBF-DUK7 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 23)

27,34 4,000 109,36

4 PBCB-56GV u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70
cm d'alçària clavada (P - 27)

8,00 10,000 80,00

5 PBCF-HCRQ u Panell direccional per a abalisament de corbes, d'acer galvanitzat i
pintat, acabat amb làmina retrorreflectant classe RA2, en colors blanc i
blau, de 160x40 cm, fixat mecànicament (P - 28)

134,57 2,000 269,14

6 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 26) 10,83 10,000 108,30

7 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

6,05 50,000 302,50

8 PBC1-56H7 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

66,93 20,000 1.338,60

TOTAL Capítol 01.02 2.453,90

Obra 01 Pressupost 202102

Capítol 03 Implantació provisional d'obra

1 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 29)

71,43 2,000 142,86

TOTAL Capítol 01.03 142,86

EUR
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4.4 Pressupost final 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 4.815,40

13 % Despeses indirectes SOBRE 4.815,40...................................................................... 626,00

Subtotal 5.441,40

21 % IVA SOBRE 5.441,40................................................................................................. 1.142,69

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.584,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS )

Jordi Castilló Carretero
Enginyer de Forests. Col. 3051
Tècnic de protecció civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussà

Document signat electrònicament
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ANNEX 3 

 

ESTUDI D’IMPACTE I 

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTIU 

L’objectiu del present estudi és identificar els impactes potencials sobre el paisatge derivats de 

l’adequació  d’un  itinerari  entre  els  embassaments  de  Sant  Antoni  i  Terradets,  seguint  vials 

existents,  unint  les  localitats  de  Salàs  de  Pallars  i  Cellers,  als  municipi  de  Salàs  de  Pallars, 

Talarn,  Tremp  i  Castell  de Mur,  al  centre  i  sud de  la  comarca del  Pallars  Jussà,  provincia  de 

Lleida. 

També es proposen les mesures preventives  i correctores principals per tal de minimitzar  les 

incidències que puguin reportar les obres a executar i per tal de donar compliment als articles 

47, 48 i 52 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 

Així mateix, el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel que es desenvolupa la Llei 8/2005, de 

8  de  juny,  de  protecció,  gestió  i  ordenació  del  paisatge,  i  es  regulen  els  estudis  i  informes 

d’impacte  i  integració  paisatgística,  fa  referència  a  l’obligatorietat  de  redactar  un  Estudi 

d’impacte  i  integració  paisatgística  en  aquelles  actuacions,  usos  i  activitats  en  sòl  no 

urbanitzable. 

 

1.2. METODOLOGIA 

L’informe s’estructura  d’acord amb el Decret 343/2006, de 19 de setembre que desenvolupa 

la  Llei 8/2005, de 8 de  juny, de protecció, gestió  i  ordenació del paisatge de Catalunya, que 

regula els continguts dels estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 

L’estudi s’ha realitzat seguint la següent metodologia: 

1. Definició del projecte: descripció de l’emplaçament i del tipus d’activitat que es projecta. 

2.  Definició  i  cartografia  de  l’àmbit  d’estudi  per  tal  de  poder  establir  les  consideracions 
necessàries davant les possibles incidències paisatgístiques derivades de l’actuació projectada. 

3. Treball de camp per a la caracterització i diagnosi del paisatge: anàlisi de les particularitats 
paisatgístiques de l’espai on es preveu executar el projecte i del seu entorn. 

4. Caracterització i diagnosi del paisatge. 

5. Redacció de la present memòria on es recull i es tracta la informació obtinguda. 
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2. PROJECTE 

2.1. SÍNTESI DE L’ACTUACIÓ 

El present projecte  té  com a objectiu  complementar  i millorar  l’oferta d’itineraris a peu  i en 

bicicleta  a  la  comarca  del  Pallars  Jussà.  L’itinerari  projectat  segueix  l’eix  del  riu  Noguera 

Pallaresa,  que  recorre  de  nord  a  sud  la  comarca,  i  connectarà  amb  nombrosos  camins 

existents, tant peatonals com per bicicleta. Per tant, que aquest itinerari vertebrarà els camins 

peatonals  i  ciclistes  del  centre  i  sud  del  Pallars  Jussà,  i  permetrà  recórrer  la  comarca  en 

contacte directe amb la natura. 

L’itinerari projectat formarà part de la via ciclista que dicorrerà paral∙lel al traçat de la línea de 

ferrocarril  entre  Lleida  i  la  Pobla  de  Segur,  promoguda  pel  Departament  de  Territori  i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

2.2. PROMOTOR DEL PROJECTE 

El promotor del projecte és el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

 

2.3. AUTOR DEL PROJECTE i l’EIIP 
 

La redacció del projecte ha anat a càrrec d’un equip dels serveis Tècnics del Consell Comarcal 

del  Pallars  Jussà  format  per:  Jordi  Castilló  Carretero  (director  del  projecte),  Enginyer  de 

Forests,  col∙legiat  número  3.051;  Benjamí  Puigarnau  Peró,  Sobreestant  d’Obres  Públiques;  i 

Marc  Escolà  Lamora,  Graduat  en  Enginyeria Mecànica,  col∙legiat  número  26.428  del  Col∙legi 

d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. 

La  redacció  del  present  Estudi  d’Impacte  i  integració  Paisatgística  ha  anat  a  càrrec  de  Jordi 

Castilló Carretero, Enginyer de Forests, col∙legiat número 3.051.  
 

 

 

 

 

 

2.5. EMPLAÇAMENT I AMBIT D’ACTUACIÓ 
 

L’itinerari projectat segueix el marge dret de la Noguera Pallaresa entre els l'embassaments de 

Sant  Antoni  i  Terradets,  unint  les  localitats  de  Salàs  de  Pallars,  Talarn,  Tremp,  Palau  de 

Noguera,  Puigcercós, Guàrdia de Noguera  i  Cellers,  als municipis  de  Salàs de Pallars,  Talarn, 

Tremp i Castell de Mur, a la comarca del Pallars Jussà. 

Coordenades UTM ETRS89 31N dels punts d’inici i final de l’itinerari projectat: 
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Salàs de Pallars. Zona del Piolet: 329.731 / 4.674.607 

Embassament de Terradets. Accés a la localitat de Cellers: 324.918 / 4.659.794 

 

2.7. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 

L’itinerari projectat té una longitud total de 29.114 m i una amplada que oscil∙la entre 1,5 i 3 m 

en  funció  de  la  tipologia  de  camí  per  on  transcorre.  S’aprofiten  13.978 m  de  camins  rurals 

existents, el que suposa el 48% del total. Es projecta condicionar: 

 10.621 m de camins exclusius per a peatons  i bicicletes amb una amplada de 2,5 m, 

aprofitant el voral de la carretera C13 o el camí de servei d’un canal de reg 

 2.513 m de camins exclusius per a peatons i bicicletes amb una amplada entre 1,5 i 2,5 

m,  en  trams  on  el  voral  de  la  carretera  o  del  camí  de  servei  no  permeten  assolir 

l’ample dels 2,5 m, considerat com a estàndard en les vies ciclistes del Departament de 

Territori i Sostenibilitat. 

Finalment, es condicionaran 2.002 m de senders no ciclables, només aptes a peu, en camins 

laterals a  l’eix principal del  camí,  com a accés a miradors. A  continuació  s’adjunta una  taula 

resum: 

 

Tipologia de camí  Eix principal  Accessos a nuclis  Global itinerari 

Camí de convivència  9.326 m  42%  4.652 m  67%  13.978 m  48% 

Camí verd 1,5‐2,5 m ample  10.296 m  47%  325 m  5%  10.621 m  36% 

Camí verd <2,5 m ample  2.513 m  11%  0 m  0%  2.513 m  9% 

Sender  0 m  0%  2.002 m  29%  2.002 m  7% 

TOTAL (m)  22.135 m  100%  6.979 m  100%  29.114 m  100% 

TOTAL (%)  76%    24%       

 

2.8.CARACTERÍSTIQUES MÉS SIGNIFICATIVES DEL PROJECTE  

Les principals característiques de l‘itinerari són les següents: 

 Diferents tipologies de camins segons el camí o espai per on es passa: 

o Camins rurals existents. 

o Camí al  voral de  la  carretera C‐13 aprofitant  la  franja  sense massa vegetació 

existent i deixant lliures les zones d’evacuació d’aigües. 

o Camí de servei al voral d’un petit canal de reg. 

 Camins adaptats a la xarxa viària existent i a l’orografia, per minimitzar l’impacte visual 
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 Paviment  amb  tot‐ú  artificial,  per mantenir  la  línia  dels  paviments  de  la  xarxa  viària 

rural existent a la comarca. 

 Es respecta al màxim la vegetació existent a l’entorn dels camins. 

 Per  salvar  els  trams  amb menys  espai  al  voral  de  la  carretera  C13  o  un  barranc,  es 

construiran passarel∙les metàl∙licques peatonals i ciclables d’1,5 m d’amplada. 

 Els trams que transcorren pel voral de la carretera C13 aniran protegits amb barrera se 

seguretat metàl∙lica tipus biona, com ja existeix en la major part del traçat. 

 Instal∙lació de senyalització de continuïtat amb marques de pintura  i direccional amb 

banderoles, tal com es porta fent des de fa anys a la xarxa d’itineraris de la comarca. 

 Es  retirarà  la  gran  quantitat  de  deixalles  i  runa  existents  a  l’entorn  immediat  dels 

camins, per minimitzar l’impacte paisatgístic d el’activitat humana sobre el territori. 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE 

3.1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC 

 

La zona on es vol condicionar  l’itinerari entre Salàs de Pallars  i Cellers està ubicada al marge 

dret  del  riu  Noguera  Pallaresa  i  dels  embassaments  de  Sant  Antoni  i  Terradets.  S’ubica  als 

municipis de Salàs de Pallars, Talarn, Tremp i Castell de Mur, al centre i sud del Pallars Jussà.  

De totes les actuacions projectades en un total de 30,7 km, només el 15% estan dins de l’espai 

d'interès natural (EIN) i de la Xarxa Natura 2000 “Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana”. 

Es tracta de dos trams: 

 Un  tram  de  963 metres  (el  3%  de  l’actuació  total)  que  ressegueix  el marge  dret  de 

l’embassament de Terradets. 

 Un  tram  de  3.682  metres  (el  12%  de  l’actuació  total)  que  ressegueix  el  perímetre 

exterior de l’espai fluvial del riu Noguera Pallaresa. 

El paisatge de  la zona on es vol condicionar  l’itinerari és un mosaic d’ambients en el context 

d’un territori rural situat al fons d’una gran depressió interior que és la Conca de Tremp:  

 Fons de la Conca:  

o vegetació de ribera resseguint el curs de la Noguera Pallaresa, amb boscos de 

ribera i petites zones humides associades a la plana d’inundació del riu. 

o làmina d’aigua dels embassaments de Sant Antoni i Terradets. 

o infraestructures  humanes  com  pobles  i  ciutats,  preses,  canals  i  centrals 

hidroelèctriques, torres i línies elèctriques d’alta, mitja i baixa tensió, camins i 

carreteres, i recentment parcs solars. 
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 Vessants:  conreus  herbacis  i  arboris,  marges  amb  bosquines  de  roure  i  alzina  i 

infraestructures humanes: 

o Pobles i masies 

o Associades  a  l’activitat  agrària:  camins  rurals, magatzems  agrícoles,  granges, 

etc. 

o De generació i transport energètic (torres i línies elèctriques). 

 Serres de l’entorn immediat a la Conca:  

o alzinars, rouredes i pinedes de repoblació. 

o infraestructures humanes: camins forestals. 

Tot  plegat  conforma  un  paisatge  antropitzat  on  la  creació  d’un  itinerari  no  suposa  cap 

alteració  del  paisatge,  ja  que  seguirà  el  traçat  d’infraestructures  humanes  exietents  com 

carreteres, camins i canals de reg, adaptant‐se al seu traçat i utilitzant els mateixos materials. 

 

3.2. COMPONENTS I VALORS DELS PAISATGE 
 

Per analitzar  l’impacte paisatgístic potencial del projecte és necessari  fer una descripció dels 

aspectes del  territori on s’executa el projecte  i del  seu entorn diferenciables a  simple vista  i 

que configuren el paisatge. Els principals components podríem dir que són: 

El relleu. El projecte té una component de relleu mínima, ja que es farà un moviment de terres 

molt petit per eixamplar els trams més estrets del voral de la carretera C13 o el canal de reg 

per  condicionar  l’itinerari.  Es  seguirà  l’orografia  del  terreny  i  els  camins  existents  per 

minimitzar el moviment de terres. 

La vegetació. En l’àmbit de l’emplaçament hi ha diferents tipus de vegetació: 

 Herbassars  que  es  seguen periòdicament  als  trams  d’itinerari  del  voral  de  la 

carretera C13. 

 Bosc  de  ribera  als  trams  de  l’entorn  del  canal  de  reg  entre  les  localitats  de 

Palau de Noguera i Puigcercós, tot i que al camí de servitud d’aquest canal que 

s’eixamplarà per passar l’itinerari només hi ha vegetació arbustiva o herbàcia. 

 Sense  vegetació  als  trams  en  que  l’itinerari  transcorre  per  camins  rurals  o 

senders existents. 

A  escala  de  territori,  l’itinerari  s’emmarca  en  una  zona  amb  un  paisatge  en  mosaic  amb 

conreus  agrícoles  i  petites  bosquines  de  roure  als  seus  marges.  A  l’embassament  de  Sant 

Antoni  l’element dominant del paisatge és una gran  làmina d’aigua que oscil∙la en  funció de 

l’aprofitament hidroelèctric, i a a cua de l’embassament de Terradets el paisatge dominant són 

els canyissars que han crecut per la colmatació arran de l’acumulació de sediments arrossegats 
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pel  riu. Al  llarg de  l’espai  fluvial de  la Noguera Pallaresa hi predominen els boscos de  ribera 

formant un extens corredor de nord a sud resseguint la plana al∙luvial. 

El  color.  Els  colors  que  s’observen  tenen  molta  harmonia  tant  en  la  seva  aparença  en  un 

moment  concret,  com en  la  seva dinàmica al decurs del  temps. El  color  i  la  seva varietat és 

efecte, principalment, de la vegetació i de l’aigua. El paisatge de la zona en estudi es pot dividir 

en dos  sectors diferenciats:  l’aigua  i  la  resta  del  paisatge.  Els  dos presenten unes  variacions 

cromàtiques molt diferents.  

 A  l’aigua  (embassament  de  Sant  Antoni)  el  color  varia  en  funció  del  nivell  de 

l’embassament. Quan aquets està ple el color blau de la làmina d’aigua domina sobre 

el  paisatge,  mentre  que  quan  el  nivell  de  l’aigua  baixa,  els  ocres  dels  marges  d 

el’embassament contrasten molt amb el blau de l’aigua. 

 El cromatisme de la resta d’elements de paisatge varia molt en funció de les estacions. 

Podem apreciar des de verds  clars  (primavera) a ocres  (estiu)  i  vermellosos  (tardor). 

També  podem  fer  esment  de  la  carretera,  els  camins  i  la  via  ferroviària  les  quals 

contrasten amb el conjunt per les seves tonalitats grisenques. 

La  diversitat.  La  diversitat  del  medi  juga  un  paper  molt  important,  ja  que  segons  sigui  el 

nombre més  o menys  gran  de  combinacions  entre  elements  físics  i  naturals  que  s’hi  trobi, 

aquest espai oferirà una diversitat física i visual també més o menys gran. Cal assenyalar que, 

en  general,  un medi molt  diversificat  serà  susceptible  d’acceptar  una  restauració molt més 

variada.  
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4. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE 

4.1. PLANEJAMENT URBANÍSTIC SUPRAMUNICIPAL 

4.1.1 Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran 

El  territori  es  troba  protegit  per  la  legislació  sectorial  i  territorial  del  Pla  d’Espais  d’Interès 

Natural, la Xarxa Natura 2000 i el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran (PTPAP).  

El PTPAP recull dins el seu àmbit d’actuació els objectius establerts per la Llei d’alta muntanya 

(1983) i el Pla territorial general de Catalunya (1995). Afecta a la comarca del Pallars Jussà. 

La  ubicació  de  l’actuació  està  situada  dins  el  sistema  d’espais  oberts.  Mitjançant  aquest 

sistema, el Pla assenyala aquelles parts del territori que en principi han d’ésser preservades de 

la urbanització i en general, dels processos que poguessin afectar negativament els seus valors 

paisatgístics,  ambientals,  patrimonials  i  econòmics,  sense  perjudici  de  les  actuacions  que  es 

poden autoritzar en les circumstàncies i condicions que el Pla estableix. 

 El PTAP proposa una determinació espacial  i normativa del  sistema d’espais que es basa en 

diversos eixos entre el quals es troba la delimitació i la protecció: 

 dels sòls de protecció preventiva. 

 especial d’aquells espais oberts que actualment ja estan protegits sectorialment per la 

legislació ambiental i aquells que el Pla considera que cal preservar pel seu valor com 

a peces  i  connectors d’interès natural  i  agronatural o  com a  sòls d’alt  valor agrícola 

productiu i també per la seva funció específica en l’equilibri mediambiental, com és el 

cas de les àrees de recàrrega dels aqüífers. 

Dins els espais oberts de protecció especial el Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran ha inclòs: 

 Els espais naturals protegits sectorialment per la legislació ambiental. 

 Els espais naturals de valor regional i els connectors ecològics. 

 El sòl agrícola d’alt valor 

L’itinerari projectat afecta els següents tipus de categories de sòl del sistema d’espais oberts: 

 Sòls de protecció preventiva: 

o Tram itinerari entre Salàs de Pallars i la presa de Sant Antoni 

o Tram itinerari entre Puigcercós i Guàrdia de Noguera 
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 Sòls de protecció especial: 

o Pla d’espais d’interès natural i altres espais naturals protegits: 

 Tram itinerari entre Guàrdia de Noguera i Cellers 

o Sòls de valor natural i de connexió: 

 Tram itinerari entre la presa de Sant Antoni i Puigcercós. 

Tot i que el projecte afecta aquests tipus de sòls de protecció catalogats pel Pla territorial de 

l’Alt  Pirineu  i  Aran,  es  considera  que  no  s’afecten  els  valors  que  han  motivat  la  seva 

classificació,  ja  que  el  projecte  consisteix  en  l’adequació  de  vials  existents.  Cap  de  les 

actuacions  projectades  afecten  elements  inclosos  als  catàlegs  públics  de  patrimoni 

arquitectònic,  històric  o  cultural,  d'arbres  o  arbredes  d'interès  local  o  comarcal,  d'arbres 

monumentals,  de  boscos  singulars,  hàbitats  o  espècies  d'interès  comunitari,  o  de  geòtops  i 

geozones. Tampoc s'afecten fonts ni territoris de fauna sensible o amenaçada. 

 

4.1.2 Pla Especial de l’embassament de Sant Antoni i el seu entorn 

L'any 2004 els ajuntaments amb part del seu municipi dins de l'embassamennt de Sant Antoni 

van  aprovar  el  Pla  Especial  del  embassament  de  Sant  Antoni  i  el  seu  entorn,  aprovat 

definitivament  per  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Lleida  el  2  de  juny  de  2004.  En 

aquest document s'abogava per promoure un desenvolupament urbanístic sostenible d'aquest 

entorn privilegiat, buscant un turisme responsable, respectuós amb el medi ambient però que 

alhora servís per dinamitzar l'economia local. S'hi proposava potenciar una xarxa de nodes de 

servei  i  lleure  als  punts  de major  interès,  ben  dimensionada  a  les  possibilitats  del  territori, 

integrada  en  el  paisatge  i  fugint  del  turisme  de  masses  i  la  urbanització  indiscriminada  de 

l'entorn de l'embassament, tant comú arreu  del país.  

El Pla Especial volia posar en valor un espai gens desenvolupat, apostant pel turisme familiar i 

de qualitat, que demanda practicar esports nàutics, bany, senderisme o bicicleta tot  terreny. 

Per això el Pla proposava la creació d'itineraris que aprofitessin al màxim vials existents, creant 

nous  camins  integrats  al  paisatge  que  lliguessin  equipaments  i  permetessin  una  mobilitat 

sostenible per l'entorn de l'embassament. Definia la xarxa viària com l'element vertebrador de 

l'espai, ja que d'ella en dependria la seva estructuració i les relacions entre les diferents àrees 

d'interès,  amb  els  nuclis  habitats  sel  deu  entorn  i  la  resta  del  territori.  El  Pla  proposava 

diferents programes de desenvolupament i gestió de l'àmbit de l'embassament de Sant Antoni: 

 Projecte de restauració ecològica i paisatgístca 

 Projecte d'educació ambiental 

 Adequació d'itineraris d'interès natural i paisatgístic 

 Projecte de senyalització global 
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 Projecte de circumval∙lació del embassament 

 Projecte d'ordenació de  les activitats de  lleure col∙lectiu  i  regulació de  l'aprofitament 

esportiu de la làmina d'aigua. 
 

El present projecte de creació d’un  itinerari seguint el marge de  la Noguera Pallaresa des de 

l’embassament de Saant Antoni fins al de Terradets es promou per complir els objectius del Pla 

Especial de l’embassament de Sant Antoni. 

 

 

4.2. CATÀLEG DE PAISATGE 

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el 

Catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el 

planejament  territorial  de  Catalunya,  així  com  les  polítiques  sectorials.  D’aquesta  manera 

adopta  els  principis  i  estratègies  d’acció  que  estableix  el  Conveni  Europeu  del  paisatge 

promogut pel Consell d’Europa. La Llei els defineixi com “els documents de caràcter descriptiu i 

prospectius que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, n’identifiquen els valors i 

l’estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir. L’observatori té 

en  projecte  l’elaboració  de  set  catàlegs  que  coincideixen  amb  les  set  regions  en  què 

s’organitzarà en un futur l’estructura política administrativa de Catalunya i amb els àmbits dels 

Plans  Territorials  Parcials.  La  zona  s’inclou  dins  dels  límits  del  Catàleg  del  Paisatge  de  l’Alt 

Pirineu i Aran. 

En  el  Catàleg  de  paisatge  de  l'Alt  Pirineu  i  Aran  defineix  per  a  cada  unitat  de  paisatge,  un 

conjunt d'objectius de qualitat  paisatgística  i  en  fixa deu per  a  tot  l'àmbit  territorial.  També 

identifica i formula propostes de protecció, gestió i ordenació del paisatge i línies d'actuació a 

seguir:  crear  una  xarxa  de miradors  i  itineraris;  i  impulsar  activitats  turístiques  arrelades  al 

territori.  Ambdues línies s’identifiquen totalment amb el present projecte. 
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5. DIAGNOSI DEL PAISATGE 

5.1. DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT 

5.1.1. ESTRUCTURA DEL LLOC 

Del total dels 29,1 km de l’itinerari projectat, només 4 km seran visibles pel públic en general: 

3 km al voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni i 1 km al voral 

de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Terradets. Per tant, només el 13% del 

total  de  camins  que  s’adequaran  seran  visibles  per  la  població  en  general,  concretament 

mentre es  circuli  per  la  carretera C13.  En aquests  4  km,  com que  s’aprofita el  seu voral,  no 

s’està generant una nova infraestructura que impactarà sobre el paisatge, sinó que es seguirà 

un corredor existent. El 87% restant de camins a arranjar transcorren per indrets on el relleu o 

la  vegetació  els  apantalla,  i  per  tant  no  són  visibles  des  de  cap  ubicació  amb  assentaments 

humans  o  infraestructures  humanes.  A més,  al  tractar‐se  d’una  actuació  ue  segueix  camins 

existents, quedarà totalment interada al paisatge i aquets no perdrà la seva qualitat visual. 

 

5.1.2. ALTERNATIVES D’UBICACIÓ 

La  fase  d’anàlisi  d’alternatives  ha  comportat  una  cerca  activa  de  vials  existents  per  on  fer 

passar  l’itinerari  per  unir  les  localitats  de  Salàs  de  Pallars  i  Cellers,  resseguint  la  Noguera 

Pallaresa. El treball de camp ha donat com a resultat el traçat proposat en el present projecte, 

única alternativa possible per mantenir uns criteris de: 

 Seguir l’eix del riu Noguera Pallaresa i els marges dels embassaments de Sant Antoni i 

Terradets,  per  mantenir  la  filosofia  del  projecte  que  fa  anys  que  es  treballa  de 

resseguir els espais fluvials per connectar la comarca de nord a sud a peu i en bicicleta. 

 Seguir vials existents o corredors a l’entorn d’infraestructures existents, per minimitzar 

el moviment de terres i l’afectació sobre el paisatge. 

 Seguir  un  traçat  paisatgísticament  atractiu  per  fer  d’aquest  itinerari  un  referent  del 

lleure veïnal i el turisme actiu a la comarca. 

Com a conclusió a l’anàlisi d’alternatives es pot dir que l’opció escollida al projecte és la més 

respectuosa amb el medi  i  la més  integrada a  l’entorn,  ja que és  la que permet aprofitar el 

màxim els camins i vials existents. L’actuació consisteix en eixamplar‐los fins un màxim de 2,5 

metres perque puguin circular‐hi amb seguretat persones i ciclistes, i millorar‐ne el ferm amb 

tot‐ú  artificial,  minimitzant  el  moviment  de  terres  i  per  tant  l’alteració  del  paisatge,  i 

maximitzant la seva integració i apantallament amb l’entorn i la vegetació existent. 
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6. IMPACTES PAISATGÍSTICS  

Els efectes sobre el paisatge es deuen a la intromissió de nous elements artificials en el medi. 

La magnitud de l’efecte és funció de la qualitat i la fragilitat de l’entorn, que defineixen el valor 

intrínsec del medi en el què es troben. També hi influeix el potencial número d’observadors de 

les  noves  instal∙lacions.  Durant  la  fase  de  projecte  s’estableixen  mesures  preventives  i 

correctores que permeten disminuir aquests efectes. 

 

6.1. IMPACTE VISUAL  

L’impacte visual o paisatgístic estarà determinat per la visibilitat de la infraestructura, així com 

per  la  fragilitat  derivada,  és  a  dir,  l’afecció  que  tingui  el  projecte  en  relació  als  elements 

d’especial interès (botànic, històrico‐artístic, recreatiu, etc.). 

El projecte generarà  inicialment un  impacte visual  com a conseqüència dels equips  i mitjans 

auxiliars presents a l’obra,  durant la fase executiva, aquests es preveuen localitzats, i la bona 

organització  i  la  curta  durada  de  les  obres  n’afavoriran  l’atenuació.  Aquest  efecte  també 

desapareixerà una vegada finalitzada la fase de construcció. 

Una  vegada  finalitzada  la  fase  d’execució  l’impacte  visual  serà  el  generat  per  la  pròpia 

presència de  la  infraestructura. No obstant,  la configuració de la zona fa que aquest  impacte 

sigui assumit pel paisatge que l’envolta degut a:  la poca entitat de l’obra, el tipus de materials 

emprats  i  presents  a  l’entorn,  l’existència  ja  d’un  medi  rural  de  per  si  antropitzat, 

l’apantallament de la vegetació, etc. 

 

6.2. DEGRADACIÓ DEL PAISATGE 

L’execució del projecte no implica l’obertura de nous accessos ja que l’itinerari es fa paral∙lel a 

la carretera o seguint vials existents. En el tram del voral del canal de reg, l’aproximació dela 

maquinària  i  els  materials  es  farà  per  camins  existents,  i  es  treballarà  amb  maquinària  de 

petites dimensions. Per la qual cosa, l’obra no degradarà el paisatge del seu entorn. 

En quant a les passeres metàl∙liques, en fase d’execució i per necessitats de l’obra, es probable 

que  s’hagin  d’utilitzar  mitjans  auxiliars  provocant  una  mínima  degradació  del  paisatge  que  

desapareixerà totalment al finalitzar les obres i recuperant l’estat inicial del terreny.  
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7. ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

Una vegada analitzats els impactes paisatgístics que poden ocasionar les actuacions previstes 

pel  projecte,  en  aquest  capítol  s’exposen  les  mesures  que  s’adoptaran  per  tal  d’evitar 

(mesures preventives), minimitzar  (mesures  correctores) o,  si  s’escau,  contrarestar  (mesures 

compensatòries) els impactes potencials sobre el paisatge que es puguin produir. 

7.1 MESURES EN FASE DE DISSENY 

En la fase de disseny ja s’ha tingut en consideració: el traçat,  els tipus de materials a emprar i 

les  dimensions. Tot això fa que es minimitzi la visibilitat de de la infraestructura ja que aquesta 

s’integra  a l’entorn o queda totalment apantallada. 

7.2 FASE D’OBRA 

S’haurà de mantenir l’entorn net i endreçat,  provocant les mínimes molèsties als vehicles que 

transitin per la carretera C‐13. Es retiraran i tractaran tots els residus de construcció segons la 

normativa vigent. 

A més,  s’ha  previst  una partida  al  pressupost per  retirar manualment  totes  les deixalles  i  la 

runa  existent  actualment  al  llarg  dels  camins  que  conformen  l’itinertari  i  en  una  franja  de 

terreny  de  5 metres  a  banda  i  banda,  i  portar  els  residus  extrets  a  la  deixalleria  comarcal. 

També s’ha previst una partida per retirar cartelleria envellida, obsoleta i degradada pel sol, i 

una  altra  per millorar  l’estat  del mirador  de  Comportes,  al marge  dret  de  la  presa  de  Sant 

Antoni.  Aquest  punt  és  molt  visitat  per  gaudir  de  les  espectaculars  vistes  del  salt  de  les 

comportes,  i    la  seva  millora  farà  que  els  visitants  puguin  gaudir  en  millors  condicions  del 

paisatge que s’observa des d’aquest punt. 

Per tant, mitjançant l’obra no només no empitjorarà la qualitat del paisatge, sinó que millorarà 

al  retirar  deixalles,  runa  i  cartelleres  existents  degradades,  i  al  condicionar  un  mirador 

panoràmic sobre un indret privilegiat. 

7.3 MESURES GENÈRIQUES 

La Direcció d’Obra i la Direcció Ambiental de l’Obra en la fase de replanteig sectoritzaran l’obra 

d’acord amb l’empresa adjudicatària. Es treballarà per sectors, que es delimitaran mitjançant 

cinta de senyalització abans de començar a treballar per tal de restringir l’àrea d’ocupació per 

part de la maquinària i personal d’obra i els efectes de degradació paisatgística.  
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Un  cop  s’acabi  la  feina  a  cada  sector  d’obra,  aquest  es  deixarà  perfectament  acabat,  sense 

deixalles ni  restes de material de construcció segons el Decret 201/1994,  i amb el mínim de 

signes  del  treball  amb maquinària.  S’evitarà  el  pas  de  maquinària  per  camins  diferents  als 

propis camins d’obra. 

S’efectuarà un seguiment del desenvolupament o idoneïtat de les mesures previstes per evitar 

que, per defectes de forma, no es compleixin els objectius per els quals s’han dissenyat. 

 

8.CONCLUSIONS 

L’objectiu del present estudi és identificar els impactes potencials sobre el paisatge derivats de 

la creació d’un itinerari peatonal i per bicicleta entre Salàs de Pallars i Cellers seguint el curs de 

la Noguera Pallaresa.  

El principal efecte potencial sobre el paisatge derivat del projecte podria ser  la degradació del 

medi,  afectació  que  es  preveu  mínima  i  temporal  (durant  les  obres),  donades  les 

característiques del projecte. 

L’impacte paisatgístic global derivat de les instal∙lacions objectes del present Estudi d’Impacte i 

Integració  Paisatgística,  mitjançant  l’aplicació  de  les  mesures  d’integració  previstes,  es 

considera que és un impacte compatible i baix. 

Com a mesures d’integració es destaca: 

 Disseny del traçat amb uns criteris que minimitzaran l’impacte ambiental i paisatgístic. 

 Aprofitament del voral de la carretera, del canal de reg i el traçat de camins existents, 

per minimitzar l’obertura de nous camins i el seu impacte paisatgístic. 

 Retirada  de  runa,  deixalles  i  cartelleria  obsoleta  existent  actualment  al  llarg  dels 

camins que conformen l’itinerari, reduint l’impacte paisatgístic que ja tenen aquestes 

elements. 

 Condicionament  d’un  mirador  paisatgístic  a  l’actual  mirador  de  Comportes,  que  es 

troba en un estat de conservació molt dolent, i és visitat per molta gent per gaudir del 

paisatge quan salten les comportes d ela presa de Sant Antoni. 

 Marcatge amb cintes dels  sectors d’actuació per  restringir  l’àrea d’ocupació per part 

de la maquinària i personal d’obra en fase d’execució. 

 Nomenament  d’un  Director  Ambiental  de  l’obra  que  vetllarà  pel  compliment  de  les 

anteriors  mesures  i  avaluarà  la  seva  eficàcia,  podent  replantejar  accions  i  formes 

d’executar l’obra per minimitzar el seu impacte paisatgístic.  
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ANNEXES a l’Estudi d’Impacte Paisatgístic 

ANNEX I. Reportatge fotogràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imatge de satèl∙lit en  relleu de  la Conca de Tremp, amb  l’itinerari projectat entre Salàs de Pallars  i 

Cellers marcat en vermell.  

S’aprecia el paisatge de la zona on es projecta l’itinerari, una depressió prepirinenca envoltada de serres 

de  mitja  muntanya  amb  matollars  i  boscos  de  coníferes,  roures  i  alzines;  i  el  fons  de  les  Conques 

interiors amb un mosaic de conreus agrícoles i bosquines de roure i alzina als marges. Els cursos fluvials 

principals  discorren  de  nord  a  sud,  i  els  seus 

afluents d’est a oest. 

L’itinerari projectat anirà de nord a sud, seguint 

el  curs  del  riu  Noguera  Pallaresa,  entre  els 

embassaments de Sant Antoni i Terradets. 

 

  Imatge de la Conca de Tremp, on s’observa 

el  paisatge  agrícola  i  antropitzat  d’aquesta 

zona, on s’ubica el present projecte. 
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Imatges de  satèl∙lit  en  relleu de  la  Conca de  Tremp,  amb  l’itinerari  projectat marcat  en  vermell,  en  el  tram comprès  al 

marge  dret  de  l’embassament  de  Sant  Antoni.  S’hi  observa  un  paisatge  en  mosaic  amb  conreus  i  terrenys  forestals 

(matollars  i  pinedes  de  repoblació),  amb  la  presència  de  la  làmina  d’aigua  de  l’embassament  com  a  element  central. 

L’itinerari projectat segueix un corredor del fons de la Conca amb una gran densitat d’infraestructures i activitats humanes, 

un paisatge amb una forta component antròpica, el que en resulta un itinerari totalment integrat a l’entorn. 
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Imatges de  satèl∙lit  en  relleu de  la  Conca de  Tremp,  amb  l’itinerari  projectat marcat  en  vermell,  en  el  tram comprès  al 

marge  dret  de  l’embassament  de  Sant  Antoni.  S’hi  observa  un  paisatge  en  mosaic  amb  conreus  i  terrenys  forestals 

(matollars  i  pinedes  de  repoblació),  amb  la  presència  de  la  làmina  d’aigua  de  l’embassament  com  a  element  central. 

L’itinerari projectat segueix un corredor del fons de la Conca amb una gran densitat d’infraestructures i activitats humanes, 

un paisatge amb una forta component antròpica, el que en resulta un itinerari totalment integrat a l’entorn. 
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Fotografies panoràmiques de l’embassament de Sant Antoni. A les tres imatges superiors s’observa el paisatge de la zona 

on es projecta condicionar l’itinerari, on l’element aigua (embassament) té una forta dominància respecte el paisatge de 

relleu suau i amb un mosaic de conreus i terrenys forestals. A l’entorn de la carretera C‐13 s’hi concentra una gran densitat 

d’infraestructures i activitats humanes, pel que el paisatge resultant a l’entorn d’aquets vial i de l’itinerari projectat té una 

forta  component  antròpica. A  la  imatge  inferior  s’observa  el  contrast  cromàtic  i  de  textura de  la  làmina d’aigua  (blau  i 

lluent) amb els marges de l’embassament (ocres i rugosos) , quan aquest baixa de nivell. 
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Imatge de satèl∙lit en relleu (superior) i fotografia aèria (inferior) de la presa de Sant Antoni i el seu entorn. A la imatge 

de satèl∙lit s’indica l’itinerari projectat marcat en vermell. S’hi observa un paisatge en mosaic amb conreus i terrenys 

forestals, amb la presència de la làmina d’aigua de l’embassament com a element central. L’itinerari projectat segueix 

un corredor del fons de la Conca amb una gran densitat d’infraestructures i activitats humanes, un paisatge amb una 

forta component antròpica, el que en resulta un itinerari totalment integrat a l’entorn. 
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Imatges de satèl∙lit en relleu de la Conca de Tremp, amb l’itinerari projectat marcat en vermell, en el tram comprès entre 

Salàs de Pallars i Tremp (superior) i entre la presa de Sant Antoni i Palau de Noguera (inferior). S’hi observa un paisatge en 

mosaic  amb  conreus  i  terrenys  forestals  (matollars  i  pinedes  de  repoblació),  amb  la  presència  de  la  làmina  d’aigua  de 

l’embassament com a element central. L’itinerari projectat segueix un corredor del fons de la Conca amb una gran densitat 

d’infraestructures  i  activitats  humanes,  un  paisatge  amb  una  forta  component  antròpica,  el  que  en  resulta  un  itinerari 

totalment integrat a l’entorn. 
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Imatges de satèl∙lit en relleu de la Conca de Tremp, amb l’itinerari projectat marcat en vermell, en el tram comprès entre 

Palau de Noguera i l’Espona. S’hi observa un paisatge en mosaic amb conreus, bosquines de roure als marges i matollars a 

les  serres  del  seu  entorn.  L’itinerari  projectat  segueix  un  corredor  del  fons  de  la  Conca  amb  una  gran  densitat 

d’infraestructures  i  activitats  humanes,  un  paisatge  amb  una  forta  component  antròpica,  el  que  en  resulta  un  itinerari 

totalment  integrat  a  l’entorn.  L’itinerari  passa  pel  límit  entre  l’espai  fluvial  de  la  Noguera  Pallaresa  i  la  plana  agrícola, 

minimitzant així l’afectació sobre aquest ambient de ribera. 
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Imatges de satèl∙lit en relleu de la Conca de Tremp, amb l’itinerari projectat marcat en vermell, en el tram comprès entre 

l’Espona i Cellers. S’hi observa un paisatge en mosaic amb conreus, bosquines de roure als marges i matollars i pinedes a 

les  serres  del  seu  entorn.  L’itinerari  projectat  segueix  un  corredor  del  fons  de  la  Conca  amb  una  gran  densitat 

d’infraestructures  i  activitats  humanes,  un  paisatge  amb  una  forta  component  antròpica,  el  que  en  resulta  un  itinerari 

totalment  integrat  a  l’entorn.  El  tram entre Puigcercós  i Guàrdia de Noguera  (imatge  superior)  l’itinerari  passa  lluny de 

l’espai fluvial de la Noguera Pallaresa. En arribar a l’embassament de Terradets torna a seguir el marge de l’aigua i de la 

carretera C13. 
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 Imatges de satèl∙lit en relleu de la Conca de Tremp, amb l’itinerari projectat marcat en vermell, en el tram comprès entre 

l’Espona i Cellers. S’hi observa un paisatge en mosaic amb conreus, bosquines de roure als marges i matollars i pinedes a 

les  serres  del  seu  entorn.  L’itinerari  projectat  segueix  un  corredor  del  fons  de  la  Conca  amb  una  gran  densitat 

d’infraestructures  i  activitats  humanes,  un  paisatge  amb  una  forta  component  antròpica,  el  que  en  resulta  un  itinerari 

totalment  integrat a  l’entorn. El tram entre Puigcercós  i Guàrdia de Noguera  l’itinerari passa  lluny de l’espai fluvial de  la 

Noguera Pallaresa. En arribar a l’embassament de Terradets torna a seguir el marge de l’aigua i de la carretera C13. 
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1. ASPECTES GENERALS 

1.1      INTRODUCCIÓ 

Es redacta aquest document ambiental per valorar els possibles efectes sobre el medi ambient 

que  tindran  les  obres  de  creació  d’un  itinerari  peatonal  i  per  bicicleta  pel marge  dret  de  la 

Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets, concretament entre les 

localitats de Salàs de Pallars i Cellers, a la comarca del Pallars Jussà. 

 

1.1.  PETICIONARI 
 

El  promotor  del  projecte  és  el  Consell  Comarcal  del  Pallars  Jussà,  amb  CIF  P‐7500014‐A  i 

domicili al carrer Soldevila número 18, CP 25620, de Tremp. 

 

1.2. ENCÀRREC 
 

La direcció del projecte i la redacció del present Document ambiental ha anat a càrrec de Jordi 

Castilló Carretero, Enginyer de Forests, col∙legiat número 3.051, membre dels Serveis Tècnics 

del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

 

1.3. EMPLAÇAMENT 
 

El  projecte  s’ubica  al marge dret del  riu Noguera Pallaresa entre els  embassaments de  Sant 

Antoni i Terradets, entre els nuclis de Salàs de Pallars i Cellers, als municipis de Salàs de Pallars, 

Talarn, Tremp i Castell de Mur, al centre i sud de la comarca del Pallars Jussà. 

 

   



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
 
 
 

189 
 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El  projecte  pel  qual  es  redacta  el  present  document  ambiental  té  com  a  objectiu 

complementar  i  millorar  l’oferta  d’itineraris  a  peu  i  en  bicicleta  al  Pallars  Jussà,  creant 

unitinerari  que  vertebri  els  existents  i  transcorri  pel  fons  de  la  Conca  de  Tremp.  Aquestes 

activitats han esdevingut importants dinamitzadors dels recursos turístics de la zona ajudant a 

millorar i a conservar el patrimoni natural de la comarca.  

L’itinerari que es vol adequar es desenvolupa en quatre trams: 

Tram 1. Tram del marge de l’embassament de Sant Antoni entre Salàs de Pallars i el mirador 

de Comportes, resseguint en general el traçat de la carretera C13. Lontigud: 5.063 m 

Tram  2.  Tram  entre  la  presa  de  Sant  Antoni  i  el  pont  de  la  carretera  C‐1412b  sobre  el  riu 

Noguera Pallaresa a l’alçada de Tremp. Lontigud: 5.918 m 

Tram 3. Tram entre el pont de la carretera C‐1412b sobre el riu Noguera Pallaresa a l’alçada de 

Tremp i la carretera C‐13 a l’alçada del PK 81’437 entre Puigcercós i l’Espona. Lontigud: 8.101 

m 

Tram 4. Tram entre la carretera C‐13 a l’alçada del PK 81’437 i Cellers. Lontigud: 11.611 m 

Les principals característiques de l‘itinerari són les següents: 

 Seguint  camins  existents,  servitud  del  voral  de  la  carretera  C‐13  i  vies  de  servei  de 

canals de reg. 

 Adaptat a l’orografia del terreny. 

 Respecta  la vegetació existent,  ja que s'ha prioritzat passar per camins existents que 

obrir nova traça per trams on s'hagués malmés notablement la vegetació. 

Les característiques dels camins a adequar són les següents, seguint la Classificació seguint la 

nomenclatura del Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya: 
 

A. Camí  de  convivència.  Camins  rurals  existents  o  el  traçat  de  l’antiga  carretera  C13, 

actualment en desús, on hi haurà un trànsit de vehicles (amb una intensitat de trànsit 

molt baixa) i alhora de persones a peu i en bicicleta.  

B. Camí verd, exclusiu per a vianants i ciclistes. 

a. Amplada el camí igual o superior a 2,5 metres.  

b. Amplada del camí entre 1,5 i 2,5 metres. 

C. Sender,  camí  exlusiu  per  a  peatons,  d’uns  50  cm  d’amplada,  en  indrets  de  relleu 

abrupte, i sempre situats fora de l’eix principal de l’itinerari, com una forma d’accés a 

al gun indret d’especial interès proper. 
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Tipologia de camí  Eix principal  Accessos a nuclis  Global itinerari 

Camí de convivència  9.326 m  42%  4.652 m  67%  13.978 m  48% 

Camí verd 1,5‐2,5 m ample  10.296 m  47%  325 m  5%  10.621 m  36% 

Camí verd <2,5 m ample  2.513 m  11%  0 m  0%  2.513 m  9% 

Sender  0 m  0%  2.002 m  29%  2.002 m  7% 

TOTAL (m)  22.135 m  100%  6.979 m  100%  29.114 m  100% 

TOTAL (%)  76%    24%       

 
 

Classificació segons la seva posició a l’itinerari Salàs de Pallars‐Cellers: 

A. Camins de l’eix principal de l’itinerari Salàs de Pallars‐Cellers. Longitud total: 22.135 m, 

el 76% del total dels camins del projecte. 

B. Camins  d’accés  als  diferents  nuclis  habitats  pel  que  passa  l’itinerari  (Talarn,  Tremp, 

Palau de Noguera, Puigcercós, Guàrdia de Noguera i Cellers). Longitud total: 6.979 m, 

el 24% del total dels camins del projecte. 

Classificació  seguint  la  tipologia  d’actuació  que  s’hi  durà  a  terme,  que  ha motivat  la  seva 

classificació  en  trams  i  subtrams  per  tal  de  detallar  els  amidaments.  Codis  utilitzats  a  la 

cartogarfia i el pressupost: 

A. Tram en què s’eixampla el voral de la carretera o el camí de servei d’un canal de reg 

mitjançant el terraplenat amb tot‐ú artificial. 

B. Tram en què s’eixampla el voral de la carretera o el camí de servei d’un canal de reg 

mitjançant l’excavació del talús, i la posterior estesa i compactació de tot‐ú artificial. 

C. Terreny pla o camí existent que es millora, normalment regularitzant‐ne la plataforma i 

estenent i compactant una capa de tot‐ú artificial. 

D. Millora o obertura de sender, exclusiu per a vianants i no apte per a bicicleta. 

E. Construcció de passera metàl∙lica per a salvar un desnivell o eixamplar el voral de  la 

carretera. 

J. Actuacions especials. 

K. Camí asfaltat on no s’hi fa cap actuació sobre el ferm, tot i que sí que es senyalitza. 
 

Tram  Eix principal itinerari  Accessos a nuclis  Global itinerari 

A  1750 m  8%  0  0%  1750 m  6% 

B  1097 m  5%  0  0%  1097 m  4% 

C  12726 m  57%  4166 m  60%  16892 m  58% 

D  0  0%  2002 m  29%  2002 m  7% 

E  434 m  2%  0  0%  434 m  1% 

J  2212 m  10%  0  0%  2212 m  8% 

K  3916 m  18%  811 m  12%  4727 m  16% 

Total  22135 m  100%  6979 m  100%  29114 m  100% 
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3. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS 
 

3.1. DESCRIPCIÓ GEOGRÀFICA I PAISATGÍSTICA 

La zona on es vol condicionar l’itinerari entre Salàs de Pallars i Cellers segueix el marge dret de 

la  Noguera  Pallaresa  entre  l'embassament  de  Sant  Antoni  i  el  de  Terradets.  El  paisatge 

d'aquesta zona és el típic del fons de la Conca de Tremp, amb un mosaic de camps de conreu i 

petites  bosquines  de  roure  als  seus  marges,  amb  tota  mena  d’infraestructures  humanes 

disperses pel territori (nuclis habitats, magatzems agrícoles, camins i carreteres, el ferrocarril, 

línies  elèctriques,  centrals  hidroelèctriques,  parcs  solars,  etc).  Seguint  l’eix  de  la  Noguera 

Pallaresa s’estén una àmplia plana al∙luvial amb extensos boscos de ribera, que en arribar a la 

cua  de  l’embassament  de  Terradets  es  transformen  en  un  extens  canyissar.  Tot  plegat 

conforma  un  paisatge  antropitzat  on  la  creació  d’un  itinerari  peatonal  i  per  bicicleta  no 

suposa cap alteració del paisatge,  ja que seguirà el traçat de vials existents  i s’utilitzaran els 

materials existents a les infraestructures humanes del territori. 

 

3.2. VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL 

Com ja s'ha comentat, bona part de l'itinerari transcórre per camins existents i vies de servei 

sense molta vegetació (en general herbàcia o arbustiva) als terrenys que es veuran afectats per 

les  obres.  Com  a  màxim  aquests  vials  existents  s’eixamplaran  fins  a  2,5  m  d’amplada  i  es 

milloraran  amb  una  base  de  tot‐ú  artificial.  Per  tant,  no  es  degradarà  ni  la  vegetació  ni  es 

canviarà  el  seu  ús  del  sòl.  No  s’obriran  nous  trams  de  camí,  ni  es  malmetrà  cap  formació 

vegetal  d’interès  ecològic  o  paisatgístic,  ni  arbres  o  arbredes  d'interès  local  o  comarcal,  ni 

d'arbres monumentals, boscos singulars, hàbitats o espècies d'interès comunitari. 

 

3.3. FAUNA 

Per la redacció d'aquest apartat s'han utilitzat els resultats del seguiment de fauna de l'entorn 

dels embassaments de Sant Antoni  i Terradets  i de  l’espai  fluvial de  la Noguera Pallaresa  fet 

des  de  fa  anys  per  l'Estació  Biològica  del  Pallars  Jussà,  entitat  sense  ànim  de  lucre  que 

monitoritza  la biodiversitat a  la Conca de Tremp des de  l’any 2008. També s’han utilitzat  les 

consultes  efectuades  a  la  pàgina  web  www.ornitho.cat,  gestionat  per  l'Institut  Català 

d'Ornitologia i vinculat al Banc de Dades de la Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya. 

L'embassament  de  Sant  Antoni  és  una  zona  humida  d'interior  que  acull  una minsa  població 

d'ocells aquàtics hivernants  i durant  l'època de migració,  i una molt escassa població d'ocells 

nidificants. Els conreus del seu entorn acullen una comunitat faunística típica de  la Conca de 
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Tremp,  vinculada  als  ambients  agrícoles  i  humanitzats,  sense  presència  de  cap  espècie  de 

fauna amenaçada. L’espai fluvial de la Noguera Pallaresa sí que presenta uns elevats índex de 

biodiversitat,  essent  un  corredor  biològic  de  primer  nivell  a  escala  pirinenca.  La  cua  de 

l’embassament  de  Terradets,  tot  i  estar  dins  el  catàleg  de  zones  humides  de  Catalunya, 

presenta  una  comunitat  faunística  típica  d’ambients  aquàtics,  però  força  empobrida  en 

espècies per la baixa diversitat d’hàbitats i per l’elevada terbolesa de l’aigua de l’embassament 

durant  tot  l’any.  Sí  que  desenvolupa  un  important  paper  com  a  punt  de  parada  dels  ocells 

passeriformes  migradors,  a  l’igual  que  altres  petites  zones  humides  associades  a  la  plana 

d’inundació de la Noguera Pallaresa en aquest tram de riu.  

Tota  la  zona  està  inclosa  dins  el  pla  de  recuperació  del  trencalòs  (Gypaetus  barbatus)  a 

Catalunya  (Decret  282/1994,  de  29  de  setembre),  a  l’igual  que  tota  la  comarca  del  Pallars 

Jussà. Tot  i  així,  aquesta espècie nidifica a  les  serres de  l’entorn de  la Conca de Tremp,  i  en 

general  no  s’observa  al  fons  de  la  Conca,  on  hi  predomina  un  paisatge  agrícola.  El  present 

projecte NO  afectarà  cap  àrea  crítica  pel  trencalòs,  de manera  que  l’impacte  sobre  aquesta 

espècie és nul. 

Tot  i  la  presència  de  llúdriga  (Lutra  lutra)  a  la  cua  de  l’embassament  de  Terradets  i  al  riu 

Noguera  Pallaresa  a  la  Conca  de  Tremp,  el  Pla  de  conservació  de  la  llúdriga  a  Catalunya, 

aprovat per l’Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, NO inclou cap dels trams en què el camí 

projectat  passa  pel marge de  l’aigua  (riu  o  embassaments).  Tot  i  així,  el  condicionament  de 

l'itinerari  projectat  tal  i  com  es  planteja,  amb  la  creació  d'un  nou  tram  de  camí  vora  la 

carretera C‐13 i del canal de reg entre Palau de Noguera i l’Espona, no suposarà cap alteració 

de  l'hàbitat de  la  llúdriga, ni provocarà molèsties a altres espècies amenaçades o protegides 

d’espais fluvials. 

 

Per  tot  l’exposat,  es  conclou  que  l’actuació  projectada NO  afectarà  negativament  la  fauna 

dels espais naturals que es travessa amb l’itinerari, ja que es segueixen camins existents i els 

usuaris d’aquests camins (peatons i ciclistes) es desplaçaran per la perifèria dels espais, ja sigui 

els embassaments o l’espai fluvial de la Noguera Pallaresa. Això és una estratègia utilitzada a la 

major  part  dels  espais  naturals  d’arreu  del món,  concentrant  el  flux  de  visitants  dels  espais 

naturals a la seva perifèria, prioritzant que la xarxa de senders d’ús públic passi per aquestes 

zones i eviti el seu interior. Això promou la conservació d’aquests espais, preservant el centre 

de les visites i les possibles molèsties a la fauna, i alhora permet la seva descoberta per part de 

la  població,  el  que  repercuteix  en  la  seva  conservació  a  llarg  termini,  ja  que  augmenta  la 

sensibilització  ambiental  i  l’estima  envers  un  determinat  paratge,  que  d’altra  banda  si  resta 

desconegut és més vulnerable a possibles projectes que el malmetin. 
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3.4. HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

Tot i que certes cartografies d’hàbitats a escala de Catalunya puguin indicar que a l’entorn del 

traçat del camí projectat hi hagi hàbitats d’interès comunitari relacionats amb la vegetació de 

ribera,  la  prospecció  detallada  in  situ  dels  terrenys  que  es  veuran  afectats  per  les  obres  ha 

posat  de manifest  que NO  hi  ha  cap  hàbitat  d’interès  comunitari  i  per  tant  el  projecte  no 

afectarà aquest  tipus d’hàbitats. Això es deu a que el  traçat escollit per  l’itinerari  transcorre 

per camins existents o pel voral de  la carretera C13,  i  la vegetació existent al  terreny afectat 

per les obres és herbàcia o arbustiva o amb un cert nivell d’antropització, i per tant, sense un 

gran interès ecològic. 

 

3.5. PATRIMONI GEÒLOGIC 

Els terrenys afectats pel condicionament de l’itinerari proposat ni la seva àrea d’influència NO 

estan  inclosos  dins  de  cap  geòtop  ni  geozona  de  l’inventari  d’espais  d’interès  geològic  de 

Catalunya,  ni  presenten  cap  element  de  patrimoni  geològic  que  calgui  preservar.  Les 

actuacions previstes NO afectaran cap edificació o altres elements existents. 

 

3.6. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

Als  terrenys afectats pel condicionament de  l’itinerari proposat ni a  la seva àrea d’influència 

NO hi ha cap element de patrimoni arqueològic que es pugui veure afectat, ni presenten cap 

element de patrimoni que calgui preservar. 
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4. ALTERNATIVES ESTUDIADES 
 

Durant la fase d’anàlisi d’alternatives del projecte s’han recorregut in situ tots els camins i vials 

possibles entre els existents per tal de valorar la millor de les opcions per unir les localitats de 

Salàs  de  Pallars  i  Cellers.  S’han  considerat  els  següents  criteris  a  l’hora  d’avaluar  les 

alternatives: 

 Seguir l’eix del riu Noguera Pallaresa i els marges dels embassaments de Sant Antoni i 

Terradets,  per  mantenir  la  filosofia  del  projecte  que  fa  anys  que  es  treballa  de 

resseguir els espais fluvials per connectar a peu i en bicicleta de nord a sud la comarca. 

 Seguir vials existents o corredors a l’entorn d’infraestructures existents, per minimitzar 

el moviment de terres i l’afectació sobre el medi. 

 Seguir  un  traçat  paisatgísticament  atractiu  per  fer  d’aquest  itinerari  un  referent  del 

lleure veïnal i el turisme actiu a la comarca. 

Com a conclusió a l’anàlisi d’alternatives es pot dir que l’opció escollida al projecte és la més 

respectuosa amb el medi  i  la més  integrada a  l’entorn,  ja que és  la que permet aprofitar el 

màxim els camins i vials existents. L’actuació consisteix en eixamplar‐los fins un màxim de 2,5 

metres perque puguin circular‐hi amb seguretat persones i ciclistes, i millorar‐ne el ferm amb 

tot‐ú  artificial,  minimitzant  el  moviment  de  terres  i  per  tant  l’alteració  del  paisatge,  i 

maximitzant la sebva integració i apantallament amb l’entorn i la vegetació existent. 
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5. ANÀLISI DELS POTENCIALS IMPACTES 

5. ANÀLISI DELS POTENCIALS IMPACTES 

Avaluació  preliminar  dels  impactes  sobre  el  medi  que  poden  provocar  les  actuacions 

projectades i que caldrà avaluar per definir les accions preventives i correctores a dur a terme: 

 

 

IMPACTE‐1  Medi perceptual  Acció  Efecte 

Maquinària d’obres 
Accés de la 

maquinària d’obres 

Presència visible de la 

maquinària 

Moment  Curt termini  Periodicitat Periòdic mentre durin obres 

Immediatesa  Directe  Persistència Temporal 

Reversibilitat  Reversible  Continuïtat Discontinu 

Recuperació  Recuperable  Sinèrgia No sinèrgic 

Acumulació  Simple  EFECTE No significatiu 

AVALUACIÓ  COMPATIBLE 

CONSIDERACIONS 

L’efecte serà baix ja que: 

 Només  afectarà  durant  la  fase  d’obres,  i  pel  tipus  d’obra  a  realitzar 

s’utilitzarà poca maquinària i de petites dimensions. 

 La  zona  d’actuació  comprèn  camins  existents  amb  trànsit  de  baixa 

intensitat de veïns i la carretera C‐13, on hi ha un important trànsit de 

vehicles i camions. L’impacte visual de la presència de maquinària en la 

fase d’obres tindrà poca incidència. 

MESURES 

CORRECTORES 

Concentrar la maquinària als sectors on s’estigui treballant i no dispersar‐la 

per  tota  la  zona  afectada  pel  projecte,  retirant‐la  un  cop  s’hagi  acabat  la 

feina  als  sectors  en  curs,  per  minimitzar  l’impacte  visual  de  la  seva 

presència. 
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IMPACTE‐2  Medi perceptual  Acció  Efecte 

Incidència visual de l’itinerari 
Instal∙lació de passeres 

metàl∙liques 

Nous elements 

antròpics al paisatge 

Moment  Llarg termini  Periodicitat Permanent 

Immediatesa  Directe  Persistència Permanent 

Reversibilitat  No reversible  Continuïtat Continu 

Recuperació  Recuperable  Sinèrgia No sinèrgic 

Acumulació  Simple  EFECTE No significatiu 

AVALUACIÓ  COMPATIBLE 

CONSIDERACIONS 

L’itinerari  s’ubicarà en una zona  ja antropitzada  i per  tant  l’impacte de  les 

passeres sobre el paisatge serà molt baix en relació al que ara ja presenten 

la  carretera  C‐13  (amb  barreres  de  seguretat  tipus  biona  metàl∙lica  o  de 

formigó tipus New Jersey) o les zones humanitzades existents al seu entorn 

(pobles,  masies,  magatzems  agrícoles,  tanques  metàl∙liques  delimitant 

finques, línies elèctriques, camins, etc) 

MESURES 

CORRECTORES 

Utilització  de  materials  similars  als  existents  a  la  carretera  i  altres 

equipaments de la zona, per millorar la seva integració paisatgística. 

 

IMPACTE‐3  Trànsit C‐13  Acció  Efecte 

Afectació del trànsit de la carretera 
Accés i treball 

maquinària d’obres 

Talls o afectacions al trànsit 

a la carretera C‐13 

Moment  Curt termini  Periodicitat Periòdic mentre durin obres 

Immediatesa  Directe  Persistència Temporal 

Reversibilitat  Reversible  Continuïtat Discontinu 

Recuperació  Recuperable  Sinèrgia No sinèrgic 

Acumulació  Simple  EFECTE Significatiu 

AVALUACIÓ  COMPATIBLE 

CONSIDERACIONS 

L’efecte  serà baix  i  només estarà present durant  la  fase d’obres.  Pel  tipus 

d’obra  a  realitzar  s’utilitzarà  poca  maquinària  i  de  petites  dimensions,  i 

interferirà el mínim possible amb el trànsit a la carretera C‐13 

MESURES 

CORRECTORES 

 Treballar amb maquinària de petites dimensions des de l’interior de la 

franja  on  es  crearà  l’itinerari  al  voral  de  la  carretera  C13,  afectant  al 

mínim el trànsit d’aquest vial. 

 Minimitzar els talls de trànsit i la seva durada a les carreteres al tram en 

obres. Afectar només el carril més proper a l’embassament, donant pas 

alternatiu de vehicles per l’altre carril, i seguint sempre les instruccions 

dels tècnics de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
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IMPACTE‐4  Regadiu  Acció  Efecte 

Tall d’aigua al canal de reg 
Accés i treball 

maquinària d’obres 
Talls d’aigua al canal de reg 

Moment  Curt termini  Periodicitat Periòdic mentre durin obres 

Immediatesa  Directe  Persistència Temporal 

Reversibilitat  Reversible  Continuïtat Discontinu 

Recuperació  Recuperable  Sinèrgia No sinèrgic 

Acumulació  Simple  EFECTE Significatiu 

AVALUACIÓ  COMPATIBLE 

CONSIDERACIONS 

L’efecte  serà baix  i  només estarà present durant  la  fase d’obres.  Pel  tipus 

d’obra a  realitzar s’utilitzarà poca maquinària  i de petites dimensions,  i no 

haurà d’interferir amb la campanya de reg de la cèquia al marge de la qual 

es condicionarà l’itinerari projectat. 

MESURES 

CORRECTORES 

 Treballar amb maquinària petita des del vial de servei del canal de reg, 

sense afectar la morfologia dels trams de canal on no s’hagi d’actuar. 

 Treballar  fora de  la  campanya de  reg, per no  interferir en el  reg d’un 

gran nombre de parcel∙les de regadiu. 

 

IMPACTE‐5  Vegetació  Acció  Efecte 

Afectació a la vegetació 
Obres condicionament 

dels camins 

Eliminació de la 

vegetació 

Moment  Llarg termini  Periodicitat Permanent 

Immediatesa  Directe  Persistència Permanent 

Reversibilitat  No reversible  Continuïtat Continu 

Recuperació  Recuperable  Sinèrgia No sinèrgic 

Acumulació  Simple  EFECTE No significatiu 

AVALUACIÓ  COMPATIBLE 

CONSIDERACIONS 

L’itinerari  trancorre  per  vials  existents  on  com  a  màxim  hi  ha  vegetació 

herbàcia o esbarzers. Durant les obres no s’afectarà la vegetació de ribera ni 

els bosquets de roure de la zona. Només puntualment es tallarà algun arbre 

de petites dimensions del marge dels camins. 

MESURES 

CORRECTORES 

S’evitarà  l’afectació  de  terrenys  forestals  mitjançant  la  senyalització 

corresponent,  i  en  cas  que  puntualment  calgui  tallar  arbres  del marge  de 

l’itinerari,  es  sol∙licitarà  permís  al  Departament  d’Agricultura  de  la 

Generalitat de Catalunya,  i  la direcció ambeintal de l’obra els marcarà amb 

esprai per evitar confusions amb l’empresa adjudicatària. 
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IMPACTE‐6  Fauna  Acció  Efecte 

Incidència dels treballs de construcció 

de l’itinerari sobre la fauna 

Obres condicionament 

dels camins 
Molèsties a la fauna salvatge 

Moment  Curt termini  Periodicitat Periòdic mentre durin obres 

Immediatesa  Directe  Persistència Temporal 

Reversibilitat  Reversible  Continuïtat Discontinu 

Recuperació  Recuperable  Sinèrgia No sinèrgic 

Acumulació  Simple  EFECTE No significatiu 

AVALUACIÓ  COMPATIBLE 

CONSIDERACIONS 

Tot  i  que  a  la  zona  de  l’entorn  de  on  s’ubicarà  l’itinerari  projectat  hi  hagi  una 

comunitat  de  fauna  ben  estructurada  amb  espècies  protegides,  els  terrenys 

afectats directament per les obres del projecte no acullen aquestes espècies,  ja 

que són vials existents en indrets on ja hi ha una activitat antròpica. Per tant, les 

molèsties a la fauna en la fase de construcció seran molt reduïdes. 

MESURES 

CORRECTORES 

Les  obres  es  duran  a  terme  durant  la  tardor  i  l’hivern,  fora  del  període  de 

reproducció  de  la  fauna,  per  minimitzar‐ne  les  molèsties.  Aquesta  mesura  és 

compatible amb la proposada per minimitzar l’afectació al període de reg. 

 

IMPACTE‐7  Fauna  Acció  Efecte 

Incidència de l’itinerari sobre la fauna Pas de vianants i ciclistes  Molèsties a la fauna 

Moment  Llarg termini  Periodicitat Permanent 

Immediatesa  Directe  Persistència Permanent 

Reversibilitat  No reversible  Continuïtat Continu 

Recuperació  Recuperable  Sinèrgia No sinèrgic 

Acumulació  Simple  EFECTE No significatiu 

AVALUACIÓ  COMPATIBLE 

CONSIDERACIONS 

Tot  i  que  a  la  zona  de  l’entorn  de  on  s’ubicarà  l’itinerari  projectat  hi  hagi  una 

comunitat de fauna ben estructurada amb espècies protegides, els terrenys per 

on  transcorre  l’itinerari no acullen aquestes espècies,  ja que són vials existents 

en indrets on ja hi ha una activitat antròpica. Per tant, les molèsties a la fauna en 

la fase de funcionament del projecte per part de caminants i ciclistes seran molt 

reduïdes. 

MESURES 

CORRECTORES 

Cap,  ja  que  la  comunitat  faunística  de  la  zona  per  on  passa  l'itinerari  està 

adaptada  a  l’activitat  humana:  pas  de  vehicles  per  la  carretera  C‐13,  pas  del 

ferrocarril, activitat agrícola, senderistes, etc. 
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6. MESURES AMBIENTALS 

A continuació es descriuen  les mesures preventives  i correctores a adoptar per a  l’adequada 

protecció del medi, tant en la fase d’obra com en la fase de funcionament de l’itinerari. No es 

proposen mesures  compensatòries  donat  que  l’impacte  de  l’obra  es  considera  positiu,  tant 

social com ambientalment. 

 

6.1. Gestió dels accessos i ocupacions temporals 

L’accés de la maquinària als diferents sectors d’obra es farà per accessos ja existents. Per tant, 

no serà necessari obrir nous camins.  

Puntualment,  als  trams  de  carretera  C‐13  compresa  entre  els  PK  90’340  i  93’813  (marge 

embassament de Sant Antoni) i els PK 76’365 i 77’305 (marge embassament de Terradets, en 

indrets  sense molt  espai  a  la  zona  de  treball  o  durant  la  càrrega  o  descàrrega  de material 

caldrà treballar des de la carretera. Es minimitzaran els talls de trànsit al tram en obres,  i en 

cas de fer‐ne, el  trànsit es tallarà durant el mínim temps necessari  i només un carril, donant 

pas  alternatiu  de  vehicles  per  l’altre  carril.  Es  seguiran  en  tot moment  les  instruccions  dels 

tècnics de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i el que dicta  la  Instrucción 8.3‐IC sobre 

señalización de obras. 

Els acopis de material d‘obra es faran al  llarg del traçat de  l’itinerari, sense afectar a finques 

veïnes o a la carretera C‐13. 

 

6.2. Protecció d’àrees sensibles 

Es consideren com a àrees sensibles que cal evitar afectar durant les obres: 

 la riba dels embassaments de Sant Antoni i Terradets 

 l’espai fluvial de la Noguera Pallaresa 

 la carretera C‐13.  

Es  tindrà  una  especial  vigilància  en  aquest  sentit,  no  alterant  la  riba  dels  embassaments  ni 

aquest espai fluvial, i afectant el mínim possible el trànsit d’aquestes carreteres. 

 

6.3. Gestió de terres 

La terra extreta de la caixa del paviment o de l’excavació de talussos del camí es farà servir en 

la  mateixa  obra,  per  terraplenar  punts  on  cal  eixamplar  el  terreny.  Per  tant  no  hi  haurà 

excedents de terra que calgui transportar a abocador. 
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6.4. Gestió de residus d’obra 

Es gestionaran els residus generats a l’obra d’acord amb el que estableix la legislació vigent. Els 

residus  que  es  generin  durant  les  obres  projectades  es  dipositaran  a  l’obra  en  punts 

senyalitzats per a fer‐ne una recollida selectiva, i es transportaran fins una planta de gestió de 

residus provinents d’obres. 

El  projecte  contempla  diferents  partides  per  reduir  l’impacte  paisatgístic  de  l’activitat 

antròpica existent ja actualment a la zona on es projecta l’itinerari: 

 Retirada manual de residus i runa abandonats actualment en una franja de 5 metres a 

banda i banda del traçat de l’itinerari projectat, i transport a la deixalleria comarcal. 

 Retirada de cartelleria obsoleta en diferents punts de l’itinerari. 

 Millora de l’equipament del mirador de Comportes. 

Aquestes  actuacions  es  plantegen  com  a  mesures  correctores  de  l’impacte  ambiental 

existent  ja  a  la  zona  afectada  pel  present  projecte,  i  per  tant  aquesta  obra  contribuirà  de 

forma notable a la millora de la qualitat paisatgística i ambiental de l’entorn de l’itinerari que 

unirà Salàs de Pallars i Cellers. 

 

6.5. Integració paisatgística d’elements artificials 

Per integrar paisatgísticament els nous elements artificials s’utilitzarà la mateixa tipologia dels 

existents a la zona. 

 

6.6. Abocaments 

Ni  durant  la  fase  d’obra  ni  durant  la  de  funcionament  de  l’itinerari  projectat  es  preveuen 

abocaments d’aigües residuals, fum ni contaminants atmosfèrics al medi ambient. 

Es  tindrà especial  cura que no hi hagi  abocaments accidentals,  per negligències o durant un 

possible rentat de maquinària durant les accions en que s’utilitzi formigó.  

 

6.7. Programa de vigilància ambiental 

Es  designarà  un  director/a  ambiental  de  l’obra  que  elaborarà  un  programa  de  vigilància 

ambiental, que el promotor haurà de presentar  com a mínim un mes abans de  l’inici de  les 

obres als Serveis Territorials del Departament de Territori  i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, juntament amb el document tècnic annex al projecte amb detall de les mesures a 

aplicar. 
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La  direcció  ambiental  de  l’obra  establirà  una  dinàmica  de  treball  en  equip  amb  la  direcció 

d’obra i  l’empresa adjudicatària que permetrà comprovar el grau d’efectivitat de les mesures 

ambientals proposades, així com detectar altres impactes ambientals no previstos inicialment. 

Si  les mesures correctores no han estat prou efectives, es procedirà a aplicar‐les de nou o  la 

direcció ambiental en definir‐ne de noves.  

En  la  fase  de  seguiment  es  controlarà  que  s’apliquin  tant  les  mesures  presentades  en  el 

projecte i en el document ambiental, com les definides posteriorment. 

Un  cop  acabades  les  obres,  el  promotor  haurà  de  presentar  al  Departament  de  Territori  i 

Sostenibilitat  l’informe  de  seguiment  ambiental,  signat  per  la  direcció  ambiental  de  l’obra, 

verificant el compliment de les mesures correctores i de les condicions establertes al projecte i 

al document ambiental. 

 

7. CONCLUSIONS 

Com  a  conclusió  al  present  Document  Ambiental  es  pot  afirmar  que  el  projecte  analitzat, 

mitjançant  l’aplicació  de  les mesures  ambientals  previstes, es  considera  que  té  un  impacte 

ambiental compatible  i baix. Per tot això, es considera que el projecte NO està  inclòs en les 

afectacions  generals  de  les  directrius  de  la  Xarxa  Natura  2000,  i  per  tant  es  NO  requereix 

sotmetre’s al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. 

Com a mesures ambientals es destaca: 

- Concentrar la maquinària als sectors on s’estigui treballant i no dispersar‐la per tota la 

zona afectada pel projecte, retirant‐la un cop s’hagi acabat la feina als sectors en curs, 

per minimitzar l’impacte visual de la seva presència. 

- Utilització de materials similars als existents a  la carretera  i altres equipaments de  la 

zona, per millorar la seva integració paisatgística. 

- Treballar  amb maquinària  de  petites  dimensions  des  de  l’interior  de  la  franja  on  es 

crearà  l’itinerari  al  voral  de  la  carretera  C13,  afectant  al  mínim  el  trànsit  d’aquests 

vials. 

- Els acopis de material d‘obra es  faran al  llarg del  traçat de  l’itinerari, sense afectar a 

finques veïnes o a la carretera C‐13. 

- Minimitzar els talls de trànsit i la seva durada a les carreteres al tram en obres. Afectar 

només  el  carril més  proper  a  l’embassament,  donant  pas  alternatiu  de  vehicles  per 

l’altre  carril,  i  seguint  sempre  les  instruccions  dels  tècnics  de  Carreteres  de  la 

Generalitat de Catalunya. 

- S’evitarà l’afectació de terrenys forestals mitjançant la senyalització corresponent, i en 

cas que puntualment calgui tallar arbres del marge de l’itinerari, es sol∙licitarà permís 
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al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, i la direcció ambeintal de 

l’obra els marcarà amb esprai per evitar confusions amb l’empresa adjudicatària. 

- Les obres es duran a terme durant la tardor i l’hivern, fora del període de reproducció 

de la fauna, per minimitzar‐ne les molèsties, i fora del període de reg. 

- El projecte contempla diferents partides per reduir l’impacte paisatgístic de l’activitat 

antròpica existent ja actualment a la zona on es projecta l’itinerari: 

 Retirada  manual  de  residus  i  runa  abandonats  actualment  en  una  franja  de  5 

metres a banda i banda del traçat de l’itinerari projectat, i transport a la deixalleria 

comarcal. 

 Retirada de cartelleria obsoleta en diferents punts de l’itinerari. 

 Millora de l’equipament del mirador de Comportes. 

- Nomenament  d’un  Director  Ambiental  de  l’obra  que  vetllarà  pel  compliment  de  les 

anteriors  mesures  i  avaluarà  la  seva  eficàcia,  podent  replantejar  accions  i  formes 

d’executar l’obra per minimitzar el seu impacte ambiental. 

 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  
Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 
Tècnic de protecció civil i serveis 
Consell Comarcal del Pallars Jussà 
 
Document signat electrònicament 
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ANNEX 5 

 

CÀLCULS PEL DIMENSIONAMENT 

DE LES PASSERES METÀL∙LIQUES  
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ANNEX DE CÀLCULS CONSTRUCTIUS. 

 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ANNEXA AL PROJECTE D'ITINERARI PEL MARGE DRET DE LA NOGUERA 

PALLARESA, ENTRE ELS EMBASSAMENTS DE SANT ANTONI I TERRADETS.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- HIPÒTESIS DE CÀLCUL I SOLꞏLICITACIONS.- 

 

Per calcular, dimensionar i executar les estructures projectades s’aplicaran les normatives 

vigents DB SE “Seguretat Estructural. Bases de Càlcul”, DB SE-AE “Accions en 

l’Edificació”, i EHE-98 “Instrucció de Formigó Estructural”.  

 

La comprovació de l’estabilitat estàtica i de l’estabilitat dinàmica, el càlcul de les tensions i 

el càlcul de les deformacions es realitzaran segons els mètodes establerts a la norma DB SE-

A “Seguretat estructural. Acer”, basats en la mecànica i en la teoria de l’elasticitat. 

 

Els elements es dimensionaran d’acord a les accions de càrrega, i treballaran amb els 

coeficients de seguretat preceptius, de tal forma que les tensions de treball i les deformacions 

estiguin dins de les condicions especificades en les mateixes. 

 

Totes les estructures han estat dimensionades per tal de suportar les diferents solꞏlicitacions a 

la que estaran sotmeses segons les seves condicions d’ús, ubicació i prescripcions de les 

diferents normatives d’afectació i obligat compliment. 
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Les càrregues i accions establertes són les següents: 

 

 

 Càrregues verticals. 

 

  - Pes propi de l’estructura:              10 kg/m2 

  - Pes propi entramat metàlꞏlic:    25 kg/m2 

 

  - Sobrecàrrega d’ús:             500 kg/m2 

  (Segons l’establert en la Instrucció IAP-11) 
 

  - Sobrecàrrega de neu:               40 kg/m2 

 

  - Total càrregues verticals:            575 kg/m2 

 

 

 Sobrecàrregues sísmiques. 

 

No és necessària l’aplicació de la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02. 

 

 

 Accions tèrmiques i reològiques. 

 

Degut al tipus d’estructura projectada i a les dimensions i característiques de 

l’edificació, no hi ha la necessitat de tenir en compte aquestes accions. 
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2.- DIMENSIONAMENT JÀSSERES EN GELOSIA PASSARELꞏLA LLAU 

PUIGCERCÓS 

 

2.1.- Paràmetres geomètrics.- 

 

Els paràmetres considerats per als quals es dimensiona l’estructura són els següents: 

 

 Llum de càlcul:  20,00  m 

 

 Perfil parell: HEA-160 

 Perfil tirant: HEA-160 

 Perfil diagonals i tirants: Perfil tubular quadrat #60x3  

 

 Càrregues Hipòtesi Accions verticals:      575 kg/m2 

 Fletxa f ≤ l/1.200 

 

 

2.2.- Càlcul solꞏlicitacions.- 

 

 
 Fig. 1.- Jàssera en gelosia. 

 

 

- Moment flector. Dimensionament resistent. 

 

 Càrrega per metre lineal:  

 

 
m

kg
m

m

kg
q 435

2

50,1
575

2
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 → kgmM 


 750.21
8

00,20435 2

 

 

 → 3187.1
833.1

000.175.2
cmx   

 

 

- Dimensionament per fletxa. 

 

Es considera una fletxa màxima acceptable f ≤ l/1.200 

 

4

6

3

929.258

200.1

000.2
101,2384

000.2204355
cmI x 




  

 

 
2.3.- Càlcul perfil compost.- 

 

El càlcul del perfil compost, així com les seves característiques mecàniques, es resol a 

continuació: 

 

 
 

       Fig. 2.- Geometria perfil compost. 
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- Moment d’inèrcia IT. 

 

 →  2
1601602 dAII HEAHEAT    

 

 →   42 013.25940,578,38670.12 cmIT  > 258.929 cm4 

 

 

- Moment resistent ωT. 

 

 →
.màx

T
T y

I
  

 

 → 3984.3

2

130
013.259

cmT  > 1.187 cm3 

 

 
3.- CÀLCUL ESTRUCTURA PRINCIPAL RESTA DE PASSERES 

 
3.1.- Càlcul jàsseres principals.- 

 

Es dimensionen les jàsseres principals de suport com a bigues simplement recolzades 

isòstaticament sobre els pilars tipus IPE-140. 

q = 1.438 kg/m

1.50

          Fig. 3.- Jàsseres principals passarelꞏles. 
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- Moment flector. Dimensionament resistent. 

 

 Càrrega (pp + s/c): 575 kg/m2 

 

Separació màxima entre jàsseres: 2,50 m 

 

Càrrega per metre lineal:  

 

m

kg
m

m

kg
q 438.150,2575

2
   

 

→ kgmM 


 405
8

50,1438.1 2

 

 

→ 309,22
833.1

500.40
cmx   

 

 

- Dimensionament per fletxa. 

 

Es considera una fletxa màxima acceptable f ≤ l/300. 

 

 4

6

3

91

300

150
101,2384

15050,1438.15
cmI x 




  

 

S’escullen jàsseres de perfil IPE-140, les característiques del qual són les següents: 

 

- ωx = 77,3 cm3 ≥ 22,09 cm3 

- Ix = 541 cm 4 ≥ 91 cm4 
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3.2.- Càlcul biguetes.- 

 

Es dimensionen les biguetes de les passarelꞏles com a bigues simplement recolzades 

isòstaticament sobre les jàsseres principals. 

2.50

q = 432 kg/m

              Fig. 4.- Biguetes passarelꞏles. 
 

 

- Moment flector. Dimensionament resistent. 

 

 Càrrega (pp + s/c): 575 kg/m2 

 

Separació entre biguetes: 1,50 m 

 

Càrrega per metre lineal:  

 

m

kg
m

m

kg
q 432

2

50,1
575

2
   

 

→ kgmM 


 338
8

50,2432 2

 

 

→ 341,18
833.1

800.33
cmx   
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- Dimensionament per fletxa. 

 

Es considera una fletxa màxima acceptable f ≤ l/300. 

 

4

6

3

126

300

250
101,2384

25050,24325
cmI x 




  

 

S’escullen bigues de perfil IPE-140, les característiques del qual són les següents: 

 

- ωx = 77,3 cm3 ≥ 18,41 cm3 

- Ix = 541 cm 4 ≥ 126 cm4 

 

 

3.3.- Càlcul pilars.- 

 

Es comprovaran els pilars a compressió simple, considerant una alçada aproximada d’uns 2,50 m, 

tot aplicant les següents solꞏlicitacions: 

2.
50

N = 1.078 kg

               Fig. 5.- Pilars suport passarelꞏles. 

   

 

- Esforç axil. 

 

 → kgmm
m

kg
N 078.150,2ꞏ

2

50,1
575

2
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Els pilars corresponen a perfils del tipus IPE-140, les característiques dels quals són les 

següents: 

 

- A = 16,4 cm2 

- i = 5,74 cm 

 

 

Es calcula a continuació el coeficient λ de pandeig, a fi de determinar el paràmetre ω: 

 

 87
74,5

2502



 → ω = 2,08 

 

 

Les tensions a les que estan sotmesos els pilars queden definides a continuació: 

 

22
833.1137

4,16

078.1
08,2

cm

kg

cm

kg

A

N
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Dimensionament de la passera metàl∙lica sobre la llau de Reguer / les Salades 

Aquest  càlcul  ha  anat  a  càrrec  de  Marc  Escolà  Lamora,  Graduat  en  Enginyeria  Mecànica. 

Col∙legiat 26.428, tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Per al càlcul de les estructures metàl∙liques s’ha tingut en compte la següent normativa: 

 Norma  IAP‐11,  Instrucción  sobre  las  acciones  a  considerar  en  el  Proyecto  de 

Puentes  de  Carreteras,  on  es  contempla  les  accions  per  a  passeres  peatonals, 

ciclistes, etc. 

 Instrucción  de  Acero  Estructural  EAE‐11.  Para  passeras  metàl∙licas  de  acero 

laminado. 
 

Les càrregues que s’han tingut en compte en el disseny són les següents: 

 Pes propi: el pes de l’estructura 

 Carga morta: format pel pes dels elements de les passeres sense funció estructural 

 Sobrecàrrega d’ús 5 kN/m² (segons IAP‐11) 

 Vent: es depreciarà al ser una passera situada molt a prop del terra 

 

 

COEFICIENTS D’ACCIONS segons EAE (Instrucción de acero estructural)  

 Coeficients d’accions en ELU (Estados Límite Últimos) 

    Permanents   𝛾  = 1,35 

    Variables   𝛾  = 1,5 
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Càlcul de la passarel∙la metàl∙lica de 5 metres de llum i 1,5 metres d’amplada 

sobre la llau de Reguer/les Salades, recolzada sobre dos extrems. 
 

1. CÀLCUL DE LES BIGUES DE 5 METRES 

Es dimensionen les biguetes de la passarel∙la com a bigues simplement recolzades 

isostàticament sobre les jàsseres principals. 

 

1.1. Càlcul de les càrregues 

 Pes propi: 

Acer (prontuario IPE 270)  

𝑃𝑃 𝑎𝑐𝑒𝑟 𝐼𝑃𝐸 36,1 𝑘𝑔/𝑚 

Panell tramex (fitxa tècnica) 

𝑃𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑥  22 𝑘𝑔/𝑚  

Barana 

𝑃𝑃 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎  80 𝑘𝑔/𝑚 

 Sobrecàrrega d’ús (segons IAP‐11) 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 500 𝑘𝑔/𝑚² 

 Resum càrregues: 

Pes propi acer:      36,1 kg/m 

Pes propi barana:    80 kg/m 

Pes propi tramex:    22 kg/m² 

Sobrecàrrega d’ús:     500 kg/m² 

Separació entre bigues:   1,5m 

 

 Càrrega per metre lineal: 

𝑞 500
𝑘𝑔
𝑚

1,5
2

 𝑚 1,5 22
𝑘𝑔
𝑚

1,5
2

 𝑚 36,1
𝑘𝑔
𝑚

80
𝑘𝑔
𝑚

1,35 741 
𝑘𝑔
𝑚

 

 
q = 741 kg/m 
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1.2 Moment flector. Dimensionament resistent: 

 Màxim moment flector actuant (segons promptuari): 

 

𝑀
𝑞 𝐿²

8
741 5²

8
2315 𝑘𝑔 𝑚 

 Moment resistent necessari: 

L’acer S275 té un límit elàstic 𝑓 275 𝑀𝑃𝑎 

Apliquem un coeficient de minoració de 𝛾 1,05 

Per tant, la tensió admissible és:  

𝑓  
𝑓
𝛾

275
1,05

2619 𝑀𝑃𝑎 

𝜔  
𝑀

𝑓  

231500 𝑘𝑔 𝑐𝑚
2619

𝟖𝟖 𝒄𝒎³ 

1.2. Dimensionament per fletxa: 

 Fletxa màxima acceptable (segons promptuari): 

𝑓
𝐿

300
 

𝑓
5𝑞𝐿

384 𝐸 𝐼
 

𝐼
5𝑞𝐿

384 𝐸
𝐿

300

5 2315 5,0 500

384 2,1𝑥10
500
300

𝟓𝟑𝟖𝟑 𝒄𝒎𝟒 

 

S’escullen jàsseres de perfil IPE‐270, les característiques de la qual són les següents: 

 

 

 

 

𝜔 429 𝑐𝑚³ 𝟖𝟖 𝒄𝒎³ 

𝐼  5790 𝑐𝑚 𝟓𝟑𝟖𝟑𝒄𝒎𝟒 



 
 

 

 

ANNEX 6 

 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,07000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 23,16000 €

A0D-0007 h Manobre 21,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,44000 €

A0F-000B h Oficial 1a 25,99000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 25,99000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 30,00000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,99000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 28,10000 €

A0L-002E h Tècnic de jardineria de grau superior 50,80000 €



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4,17000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 76,23000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 43,57000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 48,05000 €

C155-003R h Camió per a treballs generals neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega 30,89000 €

C175-00G3 h Estenedora de granulat 39,42000 €

C1E0-00C0 h Motoserra 3,25000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,42000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 4,88000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,58000 €



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 15,00000 €

B040-064O t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 11,74000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

88,34000 €

B0AI-07C9 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2.2/3 mm

1,94000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,23000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,10000 €

B6A1-0YWN u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de
60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

305,15000 €

BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues
cares

2,77000 €

BBMW-0SHO m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135121

18,01000 €

BBMX-0SIQ u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122

69,68000 €

BBMX-0SIU u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per
a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135123

81,90000 €

BBMY-0SJG u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 7,28000 €

BBMZ-0SIZ u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 7,18000 €

BBMZ-0SJ0 u Separador de acero galvanizado para barrera metálica doble, según UNE 135122 12,57000 €

BBMZ-0SJ4 u Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135123 4,46000 €

BBMZ-0SJ5 u Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE
135122

32,16000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 1000000001 Km Desbrossat intensiu amb motodesbrossadora de la
vegetació herbàcia i arbustiva del ferm i l’entorn del
camí en una amplada total de 2 metres. Trituració in
situ de les restes vegetals generades amb la
motodesbrossadora de capçal triturador. Poda amb
motoserra de les branques d’arbres situats als
marges del camí i que envaeixen el gàlig de 2 metres
d'alçada. Puntualment, tallada amb motoserra
d’arbres caiguts o inclinats sobre el camí, o situats al
marge del camí o sobre la seva traça, segons el
marcatge de la Direcció d’Obra (DO). Trosseig de les
restes de tallada i de poda amb motoserra a trossos
d’un màxim de 100 cm, i apartat de les mateixes del
traçat del camí segons determini la DO. Als trams on
no es facin tasques mecanitzades de millora del ferm
del camí, repàs i espedregat amb eines manuals del
ferm, apartant les pedres de diàmetre superior a 15
cm al marge del camí i regularitzant la plataforma del
mateix.

Rend.: 1,000 2.065,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 20,000 /R x 28,10000 = 562,00000

A0D-0007 h Manobre 20,000 /R x 21,70000 = 434,00000

A0L-002E h Tècnic de jardineria de grau superior 5,000 /R x 50,80000 = 254,00000

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 20,000 /R x 30,00000 = 600,00000

Subtotal: 1.850,00000 1.850,00000

Maquinària

C1E0-00C0 h Motoserra 15,000 /R x 3,25000 = 48,75000

C110-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

40,000 /R x 4,17000 = 166,80000

Subtotal: 215,55000 215,55000

COST DIRECTE 2.065,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.065,55000

P-2 1000000002 Km Desbrossat amb motodesbrossadora de la vegetació
herbàcia i arbustiva del ferm i l’entorn del camí en
una amplada total de 2 metres. Trituració in situ amb
la motodesbrossadora de capçal triturador de les
restes vegetals generades. Poda amb motoserra de
les branques d’arbres situats als marges del camí i
que envaeixen el gàlig de 2 metres d'alçada. Trosseig
de les restes de poda amb motoserra a trossos d’un
màxim de 100 cm, i apartat de les mateixes del traçat
del camí on determini la Direcció d'Obra. Als trams on
no es facin tasques mecanitzades de millora del ferm
del camí, repàs i espedregat amb eines manuals del
ferm, apartant les pedres de diàmetre superior a 15
cm al marge del camí i regularitzant la plataforma del
mateix.

Rend.: 1,000 602,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 5,000 /R x 28,10000 = 140,50000

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 5,000 /R x 30,00000 = 150,00000

A0L-002E h Tècnic de jardineria de grau superior 2,450 /R x 50,80000 = 124,46000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 21,70000 = 108,50000

Subtotal: 523,46000 523,46000

Maquinària

C1E0-00C0 h Motoserra 5,000 /R x 3,25000 = 16,25000

C110-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

15,000 /R x 4,17000 = 62,55000

Subtotal: 78,80000 78,80000

COST DIRECTE 602,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 602,26000

P-3 1000000003 Ut Partida alçada a justificar per la retirada amb mitjans
mecànics de les restes vegetals generades en la
poda i tallada d'arbres en indrets a determinar per la
Direccio d'Obra (miradors, entorn de la carretera C13,
etc, sempre en espais amb accés per maquinària).
Retirada amb camió fins a la planta de compostatge

Rend.: 1,000 2.211,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 20,000 /R x 28,10000 = 562,00000

A0D-0007 h Manobre 20,000 /R x 21,70000 = 434,00000

A0L-002E h Tècnic de jardineria de grau superior 5,000 /R x 50,80000 = 254,00000

Subtotal: 1.250,00000 1.250,00000

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 20,000 /R x 48,05000 = 961,00000

Subtotal: 961,00000 961,00000

COST DIRECTE 2.211,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.211,00000

12212-55U4 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 1,08500 1,08500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1811 /R x 51,15000 = 9,26327

Subtotal: 9,26327 9,26327

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01628

COST DIRECTE 10,36455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,36455
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

1B27-DRLC u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal
cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur

Rend.: 1,000 47,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,167 /R x 25,99000 = 4,34033

A0D-0007 h Manobre 0,167 /R x 21,70000 = 3,62390

Subtotal: 7,96423 7,96423

Materials

BBMY-0SJG u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

1,000      x 7,28000 = 7,28000

BBMZ-0SJ5 u Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer
galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE
135122

1,000      x 32,16000 = 32,16000

Subtotal: 39,44000 39,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11946

COST DIRECTE 47,52369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,52369

P-4 2000000001 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la
carretera per generar una plataforma per on passarà
el nou camí, mitjançant prèvia regularització del
terreny i posterior aportació i terraplenat amb tot-ú
artificial, compactat al 98% del PM. Les condicions
d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral
de la carretera, estaran limitades per l'espai
disponible i la presència de la barrera de seguretat
tipus biona metàl·lica.

Rend.: 1,000 44,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,261 /R x 25,99000 = 6,78339

A0E-000A h Manobre especialista 0,260 /R x 22,44000 = 5,83440

Subtotal: 12,61779 12,61779

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,260 /R x 51,15000 = 13,29900

C155-003R h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,100 /R x 30,89000 = 3,08900

Subtotal: 16,38800 16,38800

Materials

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

COST DIRECTE 44,00579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,00579
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P-5 2000000004 Km Repàs del ferm de camí existent amb mitjans
mecànics. Regularització de la plataforma del camí

Rend.: 1,000 276,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,000 /R x 51,15000 = 102,30000

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,500 /R x 43,57000 = 21,78500

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 2,000 /R x 76,23000 = 152,46000

Subtotal: 276,54500 276,54500

COST DIRECTE 276,54500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,54500

P-6 200000002 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la
carretera o del camí de servitud del canal de reg per
on passarà el nou camí, mitjançant prèvia
regularització del terreny i posterior excavació del
talús. Retirada del material sobrant amb camió fins a
dipòsit controlat. Les condicions d'accés, treball i
maniobra de la maquinària, al voral de la carretera
C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai
disponible i/o la presència de la barrera de seguretat
tipus biona metàl·lica.

Rend.: 1,000 6,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,050 /R x 22,44000 = 1,12200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 25,99000 = 1,29950

Subtotal: 2,42150 2,42150

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 51,15000 = 2,55750

C155-003R h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,050 /R x 30,89000 = 1,54450

Subtotal: 4,10200 4,10200

COST DIRECTE 6,52350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52350

P-7 300000001 M3 Retirada amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm
de terra vegetal. Retirada del material extret amb
camió fins a dipòsit controlat.

Rend.: 1,000 4,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 25,99000 = 0,25990

Subtotal: 0,25990 0,25990

Maquinària

C155-003R h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,050 /R x 30,89000 = 1,54450

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 51,15000 = 2,55750
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,10200 4,10200

COST DIRECTE 4,36190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,36190

P-8 3000000001 Ut Demolició de la baixant de cuneta de la carretera feta
amb peces prefabricades de formigó en un tram de
1,5 m d'amplada al seu pas pel nou camí al voral de
la carretera. Al seu lloc, construcció d'un petit gual de
formigó HM-30/B/10/I+E amb fibres de 2,5 m
d'amplada, 1 m de longitud, 10 cm de gruix i una
profunditat màxima de 20 cm, de secció triangular per
garantir el drenatge de l'aigua de la cuneta però
alhora permetre el pas de ciclistes i caminants de
forma segura. Abocat des de camió, inclou estés i
vibrat amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós, i
transport de tots els residus i runa generats a
abocador controlat.

Rend.: 1,000 666,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 10,000 /R x 22,44000 = 224,40000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 10,000 /R x 25,99000 = 259,90000

Subtotal: 484,30000 484,30000

Maquinària

C155-003R h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

2,000 /R x 30,89000 = 61,78000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,000 /R x 51,15000 = 102,30000

Subtotal: 164,08000 164,08000

Materials

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,200      x 88,34000 = 17,66800

Subtotal: 17,66800 17,66800

COST DIRECTE 666,04800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 666,04800

P-9 3000000002 M3 Construcció de cuneta de formigó HM-30/B/10/I+E
abocat des de camió, de 15 cm de gruix, armada amb
mallasso de 12x12x6 mm. Secció triangular. Inclou el
moviment de terres per formar la secció de la cuneta,
la demolició d'elements de formigó existents, l'estesa
i compactat d'una base de tot-ú artificial, el vibrat del
formigó amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós.

Rend.: 1,000 128,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 22,44000 = 5,61000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 12,10750 12,10750

Maquinària
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

C155-003R h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,150 /R x 30,89000 = 4,63350

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,250 /R x 51,15000 = 12,78750

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,100 /R x 43,57000 = 4,35700

Subtotal: 21,77800 21,77800

Materials

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 2,10000 = 2,10000

B011-05ME m3 Aigua 0,500      x 1,54000 = 0,77000

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

0,200      x 15,00000 = 3,00000

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,000      x 88,34000 = 88,34000

Subtotal: 94,21000 94,21000

COST DIRECTE 128,09550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,09550

P-10 3000000004 M3 Construció de gual a nivell de la llera d'un barranc
amb pedra d'escollera rejuntada amb formigó
HM-30/B/10/I+E. Inclou excavació del terreny,
construcció de llosa de formigó de 10 cm de gruix,
subministrament i col·locació der les pedres i rejuntat
de les pedres amb formigó. Totalment acabat

Rend.: 1,000 136,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 22,44000 = 11,22000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 24,21500 24,21500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,750 /R x 51,15000 = 38,36250

C155-003R h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,200 /R x 30,89000 = 6,17800

Subtotal: 44,54050 44,54050

Materials

B040-064O t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 400 a 800 kg de pes

2,000      x 11,74000 = 23,48000

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,500      x 88,34000 = 44,17000

Subtotal: 67,65000 67,65000

COST DIRECTE 136,40550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,40550
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P-11 3000000005 M3 Construcció de mur de pedres d'escollera. Inclou
subministrament de pedres d'un pes superior a 0,5
tones i col·locació. Totalment acabat

Rend.: 1,000 100,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 6,49750 6,49750

Maquinària

C155-003R h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,250 /R x 30,89000 = 7,72250

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 51,15000 = 51,15000

Subtotal: 58,87250 58,87250

Materials

B040-064O t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 400 a 800 kg de pes

3,000      x 11,74000 = 35,22000

Subtotal: 35,22000 35,22000

COST DIRECTE 100,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,59000

P-12 300000003 M3 Pavimentat de camí amb una capa de 15 cm de gruix
de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des de camió,
armat amb mallasso de 15x15 cm x 5 mm sobre una
base de tot-ú artificial existent. Inclou estesa i vibrat
amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós. S'inclou el
subministrament i la col·locació, en un dels extrems
del gual, de pedres d'escollera encastades,
disposades de forma alterna, que sobresurtin 20 cm
del nivell del gual per facilitar el pas dels peatons
sense mollar-se

Rend.: 1,000 125,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 22,44000 = 11,22000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 35,06500 35,06500

Materials

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,000      x 88,34000 = 88,34000

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 2,10000 = 2,10000

Subtotal: 90,44000 90,44000

COST DIRECTE 125,50500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,50500
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P-13 300000000000 Ut Entubat d'una sortida lateral del canal de reg
mitjançant instal·lació de canonada de polietilè d'alta
densitat autoportant de 50 cm de diàmetre i 2 m de
longitud. Inclou la construcció d'una paret de formigó
HM-30/B/10/I+E armat a l'entrada i la sortida de
l'aigua d'aproximadament 2 m de longitud i 1,5 m
d'alçada per fixar la canonada, i el reblert i
compactació de l'interior d'aquest espai, al voltant de
la canonada, amb tot-ú artificial. Totalment acabat,
amb el nou nivell del terreny al mateix nivell que el
nou camí que hi haurà al voral o sobre el canal de reg

Rend.: 1,000 850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

4100000001 M3 Excavació de pous per a sabates de fonamentació en
terreny de consistència normal, realitzada amb
mitjans manuals o mecànics i a cel obert. Profunditat
segons s'indica en plànols o fins arribar a un ferm del
terreny de resistència mínima 1,50 kg/cm2.

Rend.: 1,000 118,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 21,70000 = 43,40000

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 2,000 /R x 23,07000 = 46,14000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 102,53500 102,53500

Maquinària

C155-003R h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,100 /R x 30,89000 = 3,08900

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,250 /R x 51,15000 = 12,78750

Subtotal: 15,87650 15,87650

COST DIRECTE 118,41150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,41150

4100000002 Ut Col·locació d'ancoratges per a pilars metàl·lics. Rend.: 1,000 25,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

4100000003 M3 Subministrament i estesa de formigó de regularització
HM-150 per a capa de neteja i anivellament, abocat i
allisat superficialment amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 117,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 29,04300 29,04300

Materials

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,000      x 88,34000 = 88,34000

Subtotal: 88,34000 88,34000
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COST DIRECTE 117,38300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,38300

4100000004 Kg Subministrament i col·locació d'armadures segons
quanties detallades en plànols, formades per barres
corrugades d'acer B-500 S.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

4100000005 M3 Subministrament i estesa de formigó HA-25/B/20/IIa
per a formació de pous de fonamentació, vessat des
de camió formigonera, vibrat i sense encofrar.

Rend.: 1,000 119,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 22,44000 = 11,22000

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 30,71250 30,71250

Materials

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,000      x 88,34000 = 88,34000

Subtotal: 88,34000 88,34000

COST DIRECTE 119,05250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,05250

4100000006 M3 Terraplenat i reblert a base de tot-u natural i terra
seleccionada d'excavació, sobre fonament existent .
Refinat i compactació al 98 % del Pròctor Modificat,
mitjançant medis manuals o mecànics.

Rend.: 1,000 56,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 22,44000 = 11,22000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 30,71250 30,71250

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 51,15000 = 25,57500

Subtotal: 25,57500 25,57500

COST DIRECTE 56,28750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,28750

420000001 Kg Jàsseres en gelosia, de llum 20,00 m i llargària total
1,30 m, formades per perfils HEA-160 en tirants i
parells, i perfils tubulars quadrats #60x3 en diagonals
muntats.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica,

Rend.: 1,000 3,20 €
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construïda a base de perfils comercials d'acer laminat
en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic
mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de
capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat,
dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de
granallat d'aquesta.

_____________________________________________________________________________________________________________

420000002 Kg Pòrtics d'arriostrament, d'alçada total 2,50 m, formats
per perfils HEA-160.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica,
construïda a base de perfils comercials d'acer laminat
en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic
mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de
capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat,
dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de
granallat d'aquesta.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

420000003 Kg Estructura de suport formada a base de dos pilars
HEA-160, d'alçada aproximada 2,50 m i 0,30 m
d'encastament, i arriostrament transversal format per
perfils tubulars de secció circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica,
construïda a base de perfils comercials d'acer laminat
en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic
mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de
capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat,
dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de
granallat d'aquesta.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

420000004 Kg Jàsseres Warren contravent formades per perfil
tubular circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica,
construïda a base de perfils comercials d'acer laminat
en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic
mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de
capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat,
dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de
granallat d'aquesta.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

420000005 M2 Subministrament i col·locació de reixeta d'acer
electrosoldada, de 30x30x3 mm, antilliscant,
autoportant. Inclou elements de fixació i cargols sobre
estructura de suport.

Rend.: 1,000 85,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

4300000001 Kg Pilars de suport de passarel·la a base de perfils
IPE-140, de longitud variable, encastats 15 cm en el
terreny, i ancorats amb pletines metàl·liques de
200x200x10 mm sobre daus de formigó.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica
construida a base de perfils comercials d'acer laminat
en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic
mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de
capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat,
dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de
granallat d'aquesta.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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4300000002 Kg Jàsseres principals a base de perfils IPE-140, de
longitud aproximada 1,50 m, recolzades en ambdós
extrems sobre pilars metàl·lics.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica
construida a base de perfils comercials d'acer laminat
en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic
mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de
capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat,
dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de
granallat d'aquesta.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

4300000003 Kg Biguetes longitudinals a base de perfils IPE-140, de
longitud aproximada 2,52 m, embrotxalades sobre
jàsseres principals.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica
construida a base de perfils comercials d'acer laminat
en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic
mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de
capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat,
dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de
granallat d'aquesta.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

4300000004 Kg Biguetes longitudinals a base de perfils IPE-270, de
longitud aproximada 5 m, embrotxalades sobre
jàsseres principals.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica
construida a base de perfils comercials d'acer laminat
en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic
mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de
capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat,
dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de
granallat d'aquesta.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

4300000005 Kg Jàsseres Warren contravent formades per perfil
tubular circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica,
construïda a base de perfils comercials d'acer laminat
en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic
mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de
capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat,
dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de
granallat d'aquesta.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

4300000006 Kg Subministrament i col·locació de barana perimetral
d'1,40 m d'alçada total, formada per xapa foradada i
passamans a base de tub de secció rectangular
60x40x2 mm. Inclou muntants cada 1,25 m (1,20 m
en el tram de tiplogia A9) i elements verticals i
horitzontals de subjecció a base de perfils laminats
angulars en T-60, així com ancoratge cargolat sobre
estructura de suport.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

4300000007 M2 Subministrament i col·locació de reixeta d'acer
electrosoldada, de 30x30x3 mm, antilliscant,
autoportant. Inclou elements de fixació i cargols sobre
estructura de suport.

Rend.: 1,000 85,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-14 5000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM
amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm de tot-ú
artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de
la maquinària, al voral de la carretera C13 o del canal
de reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la
presència de la barrera de seguretat tipus biona
metàl·lica.

Rend.: 1,000 45,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

Subtotal: 5,19800 5,19800

Maquinària

C155-003R h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,040 /R x 30,89000 = 1,23560

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,040 /R x 43,57000 = 1,74280

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,150 /R x 76,23000 = 11,43450

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,202 /R x 51,15000 = 10,33230

Subtotal: 24,74520 24,74520

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,500      x 1,54000 = 0,77000

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,77000 15,77000

COST DIRECTE 45,71320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,71320

P-15 5100000001 Ml Instal·lació de barana de fusta RTI, amb puntals de
10 cm de diàmetre i 140 cm d'alçada des del nivell
del terra,
fixats una profunditat d'almenys 40 cm a terra amb
daus de formigó H-100 de 20x20 cm de costat i 40
cm de profunditat. Travessers de 8 cm de diàmetre
de 200 cm de longitud fixats als puntals amb pletines
metàl·liques. Tota la fusta estarà tractada amb
sistema autoclau buit-pressió per a classe de risc IV
segons UNE-EN 335-1/2 amb sals registrades per la
DGSPC del Ministeri de Sanitat i Consum.

Rend.: 1,000 21,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 5100000003 Ml Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica tipus
biona, ja sigui amb suports metàl·lics o empotrada a
terra. Inclou la retirada de tots els elements de la
barrera i l'acabat per deixar el terreny sense elements
que suposin un perill per la seguritat dels vehicles,
caminanst o ciclistes (cantells de suports sobresurtint,
etc)

Rend.: 1,000 35,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 5100000004 Ml Subministrament i instal·lació de tanca de simple
torsió. Inclourà una porta de dues fulles per accedir a
la part inferior de la finca en vehicle.

Rend.: 1,000 45,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000
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A0F-000B h Oficial 1a 0,020 /R x 25,99000 = 0,51980

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 25,99000 = 1,29950

Subtotal: 6,15930 6,15930

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 51,15000 = 25,57500

Subtotal: 25,57500 25,57500

Materials

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,025      x 88,34000 = 2,20850

B0AI-07C9 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2.2/3 mm

2,000      x 1,94000 = 3,88000

B6A1-0YWN u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas
i 4 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau
i pom, acabat galvanitzat i plastificat

0,025      x 305,15000 = 7,62875

Subtotal: 13,71725 13,71725

COST DIRECTE 45,45155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,45155

P-18 5100000005 Ml Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica tipus
biona per fer un pas de 4 m d'amplada, empotrant els
dos extrems resultants al terra una longitud de 4 m
cadascun. Es desmuntaran dos suports metàl·lics
sense deixar cantells tallants que representin un perill
per ciclistes i vianants, i s'utilitzaran les barreres
existents per empotrar-les al terra

Rend.: 1,000 40,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 6000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM
amb mitjans mecànics d'una capa de 10-15 cm de
tot-ú artificial. Les condicions d'accés, treball i
maniobra de la maquinària seran bones, ja que es
tracta de camins rurals existents

Rend.: 1,000 21,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 25,99000 = 0,25990

Subtotal: 0,25990 0,25990

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 51,15000 = 3,06900

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,020 /R x 43,57000 = 0,87140

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,020 /R x 76,23000 = 1,52460

Subtotal: 5,46500 5,46500

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,500      x 1,54000 = 0,77000

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,000      x 15,00000 = 15,00000
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Subtotal: 15,77000 15,77000

COST DIRECTE 21,49490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,49490

P-20 6100000001 Km Senyalització de continuïtat del camí. Marcatge amb
plantilla de franja rectangular de pintura groga (RAL
1007) de 10 cm de longitud i 3 cm d’alçada, previ
rascat de la superfície a pintar per millorar
l’adherència. La ubicació i espaiat de les marques es
farà d’acord amb els criteris del Manual de
senyalització de camins per a la mobilitat no
motoritzada, editat per la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any 2018

Rend.: 1,000 28,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 6100000002 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional
tipus banderola metàl·lica de 450x200mm amb una
xapa decorada amb impressió directa. Inclou suport
RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a
terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre
dau de formigó H-150. Transport i material inclosos.
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres
grans), sense plànol, seguint els criteris del Manual
de senyalització de camins per a la mobilitat no
motoritzada, editat per la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any 2018.
Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

Rend.: 1,000 221,76 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 6100000003 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional
tipus banderola metàl·lica de 450x200mm amb dues
xapes decorades amb impressió directa. Inclou
suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada,
fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades
sobre dau de formigó H-150. Transport i material
inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol,
lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del
Manual de senyalització de camins per a la mobilitat
no motoritzada, editat per la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any 2018.
Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

Rend.: 1,000 311,76 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 6100000004 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional
tipus banderola metàl·lica de 450x200mm amb tres
xapes decorades amb impressió directa. Inclou
suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada,
fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades
sobre dau de formigó H-150. Transport i material
inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol,
lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del
Manual de senyalització de camins per a la mobilitat
no motoritzada, editat per la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any 2018.
Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

Rend.: 1,000 401,76 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-24 6100000005 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal metàl·lica
informativa de 450x900mm amb una xapa decorada
amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines
d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H-150.

Rend.: 1,000 377,00 €
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Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i
continguts senzills (títol, lletres grans), sense plànol.
Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 6100000006 Ut Generació de continguts, adquisició dels drets de
reproducció d'imatges o il·lustracions, disseny (inclou
una revisió del disseny), fabricació i instal·lació de
cartellera informativa a una cara de 2000x1690 mm,
decorat amb dibond sobre planxa sàndwitch. Inclou
dos suports de fusta tractada de 195x95 mm i 2,5 m
d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge
encastades sobre dau de formigó H-150, seguint els
criteris del Manual d'imatge del Geoparc Orígens.
Transport i material inclosos.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-26 6100000007 Ut Generació de continguts, adquisició dels drets de
reproducció d'imatges o il·lustracions, disseny (inclou
una revisió del disseny), fabricació i instal·lació de
cartellera informativa tipus faristol panoràmic de
2000x1000 mm, decorat amb dibond sobre acer
corten doblegat de 6 mm de gruix, fixat a terra amb
cargoleria sobre dau de formigó H-150, seguint els
criteris del Manual d'imatge del Geoparc Orígens.
Transport i material inclosos.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 7000000001 M Eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud
del canal de reg per generar una plataforma per on
passarà el nou camí, mitjançant diferents solucions
constructives en funció de les possibilitats de cada
tram (terraplenat amb tot-ú artificial, excavació de
talús i aport de tot-ú artificial, entubat del canal de reg
amb canonades de polietilè d'alta densitat i reblert i
compactació del seu entorn amb tot-ú artificial, etc) a
concretar durant el replanteig de l'obra. Les
condicions d'accés, treball i maniobra de la
maquinària estaran limitades per l'espai disponible a
l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer-se
fora de l'època de reg.

Rend.: 1,000 20,43 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-28 7000000002 M Eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud
del canal de reg per generar una plataforma per on
passarà el nou camí, mitjançant diferents solucions
constructives en funció de les possibilitats de cada
tram (terraplenat amb tot-ú artificial, excavació de
talús i aport de tot-ú artificial, entubat del canal de reg
amb canonades de polietilè d'alta densitat i reblert i
compactació del seu entorn amb tot-ú artificial, etc) a
concretar durant el replanteig de l'obra. Les
condicions d'accés, treball i maniobra de la
maquinària estaran limitades per l'espai disponible a
l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer-se
fora de l'època de reg.

Rend.: 1,000 10,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________

7100000001 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel replanteig de
tota l'obra, incloses les passeres metàl·liques i les
actuacions al tram de camí de servei del canal de reg.

Rend.: 1,000 1.770,28 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-29 7100000002 PA Partida alçada a justificar per l'adequació del mirador
de Comportes amb la instal·lació de quatre bancs
monolítics de pedra artificial sense respatller. Inclou
la recollida amb camió amb ploma dels bancs a dos
punts de la comarca situats a 7 i 10 km de distància
respectivament, transport fins al mirador i la seva
instal·lació. Els bancs no van fixats al terra,
simplement hi estan recolzats. Pes de cada banc:
1525 kg

Rend.: 1,000 850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

7100000003 PA Partida alçada a justificar per retirar el mobiliari
obsolet i en mal estat de conservació al llarg de tot
l'itinerari, a determinar per la Direcció d'Obra.
Retirada amb camió amb ploma i transport a la
deixalleria comarcal de Tremp. Aport de material
seleccionat del terreny i nivellat del terreny resultant.

Rend.: 1,000 400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 7100000004 PA Partida alçada a justificar per la recollida manual de
totes les deixalles i runa existents des d'abans de
l'inici de les obres al llarg de tot l'itinerari i del seu
entorn immediat (5 metres a banda i banda). Inclou el
transport manual fins a punts de càrrega sobre
vehicle, i el transport fins a la deixalleria de Tremp.

Rend.: 1,000 1.800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

7100000005 PA Partida alçada a justificar per la implantació del Pla
de Seguretat i Salut de l'obra

Rend.: 1,000 4.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

7100000006 PA Partida alçada a justificar pel control de qualitat Rend.: 1,000 2.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 7100000007 PA Partida alçada a justificar per sanejar tres obres de
fàbrica sota la carretera C13. Inclou fixació amb
morter de pedres i elements solts, tallat de claus i
ferralla que sobresurt de les parets, netejat de
cunetes que desguassen a l'obra de fàbrica i sanejat
d'altres elements que puguin representar un perill per
caminants i ciclistes. A l'obra de fàbrica del tram C15
(les Cadolles), a més de tot l'anterior, inclou el
rejuntat amb morter de totes les pedres de la volta, i
la retirada amb pala carregadora petita tipus bobcat
del sediment acumulat al terra a tota l'obra de fàbrica.
A l'obra de fàbrica del tram C18 (barranc Rodelló), a
més de tot l'anterior s'inclou la retirada amb pala
carregadora petita tipus bobcat del sediment
acumulat al terra de tota l'obra de fàbrica, i
l'excavació de la sortida de la mateixa per facilitar
l'evacuació de l'aigua i el fang que circulen pel pas.

Rend.: 1,000 3.195,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 7100000008 PA Partida alçada a justificar per la implantació del Pla
de Seguretat i Salut de l'obra

Rend.: 1,000 4.750,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P92A-DX8J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM

Rend.: 1,000 21,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 21,70000 = 0,86800
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Subtotal: 0,86800 0,86800

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 43,57000 = 0,21785

C175-00G3 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,42000 = 0,59130

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,033 /R x 76,23000 = 2,51559

Subtotal: 3,32474 3,32474

Materials

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 15,00000 = 17,25000

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,54000 = 0,07700

Subtotal: 17,32700 17,32700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01302

COST DIRECTE 21,53276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,53276

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

Rend.: 1,000 24,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 21,70000 = 4,77400

Subtotal: 8,67250 8,67250

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,88000 = 0,24400

Subtotal: 0,24400 0,24400

Materials

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,23000 = 1,47600

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 88,34000 = 13,72804

Subtotal: 15,20404 15,20404

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13009

COST DIRECTE 24,25063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,25063

P9Z3-DP8J m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 25,99000 = 0,57178

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 23,07000 = 0,50754
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Subtotal: 1,07932 1,07932

Materials

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,10000 = 2,52000

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,22000 = 0,02245

Subtotal: 2,54245 2,54245

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01619

COST DIRECTE 3,63796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63796

P-33 PB23-DFRP Ml Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat
metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de
severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica
1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb
un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m
(BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes
de radi igual o superior a 22 m

Rend.: 1,000 44,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,080 /R x 25,99000 = 2,07920

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 22,44000 = 1,79520

Subtotal: 3,87440 3,87440

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,040 /R x 3,42000 = 0,13680

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,040 /R x 8,58000 = 0,34320

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,020 /R x 48,05000 = 0,96100

Subtotal: 1,44100 1,44100

Materials

BBMX-0SIQ u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de
llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122

0,250      x 69,68000 = 17,42000

BBMW-0SH m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

1,000      x 18,01000 = 18,01000

BBMY-0SJG u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

0,250      x 7,28000 = 1,82000

BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares

0,125      x 2,77000 = 0,34625

BBMZ-0SIZ u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

0,250      x 7,18000 = 1,79500

Subtotal: 39,39125 39,39125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05812

COST DIRECTE 44,76477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,76477
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P-34 PB23-DFS5 Ml Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat
metàl·lica doble, per a una classe de contenció alta,
amb nivell de contenció H1, índex de severitat B,
amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m
segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un
perfil longitudinal de secció doble ona a cada costat
del suport i suports tubulars col·locats amb fixacions
mecàniques cada 2 m (BMDNA2/T), col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22
m

Rend.: 1,000 108,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,230 /R x 22,44000 = 5,16120

A0F-000B h Oficial 1a 0,230 /R x 25,99000 = 5,97770

Subtotal: 11,13890 11,13890

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,115 /R x 3,42000 = 0,39330

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,115 /R x 8,58000 = 0,98670

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,0575 /R x 48,05000 = 2,76288

Subtotal: 4,14288 4,14288

Materials

BBMX-0SIU u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 700
mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera
de seguretat flexible, segons UNE 135123

0,500      x 81,90000 = 40,95000

BBMW-0SH m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

2,000      x 18,01000 = 36,02000

BBMY-0SJG u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

1,000      x 7,28000 = 7,28000

BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares

0,250      x 2,77000 = 0,69250

BBMZ-0SJ4 u Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a
barrera metàl·lica, segons UNE 135123

0,500      x 4,46000 = 2,23000

BBMZ-0SJ0 u Separador de acero galvanizado para barrera
metálica doble, según UNE 135122

0,500      x 12,57000 = 6,28500

Subtotal: 93,45750 93,45750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16708

COST DIRECTE 108,90636
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,90636

PB27-DRLC u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal
cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur

Rend.: 1,000 47,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,167 /R x 21,70000 = 3,62390

A0F-000B h Oficial 1a 0,167 /R x 25,99000 = 4,34033

Subtotal: 7,96423 7,96423

Materials

BBMY-0SJG u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

1,000      x 7,28000 = 7,28000
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BBMZ-0SJ5 u Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer
galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE
135122

1,000      x 32,16000 = 32,16000

Subtotal: 39,44000 39,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11946

COST DIRECTE 47,52369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,52369



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T
15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecànic i part proporcional de junts de dilatació i
retracció

Rend.: 1,000 27,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

1,000      x 24,25063 = 24,25063

P9Z3-DP8J m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,63796 = 3,63796

Subtotal: 27,88859 27,88859

COST DIRECTE 27,88859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,88859
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El projecte consisteix en l’arranjament de camins o vials existents, sempre situats per sobre de 

la màxima cota d’inundació dels espais fluvials i embassaments quan es passa pel seu marge, i 

quan  es  travessen,  es  fa  adossats  a  infraestructures  existents.  Per  tant,  en  cap  moment 

s’afecta ni es redueix la capacitat de circulació d’aigua dels cursos fluvials que es travessa.  

En el present annex es descriu cadascuna de les interaccions del projecte amb el Domini Públic 

Hidràulic i la zona de policia de lleres, ordenats seguint l’itinerari de nord a sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram K1

Situació:

Ubicació del tram: Antiga carretera C13 sobre o vora l’embassament de Sant Antoni

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 329.760 / 4.674.621
‐ Extrem sud: 329.343 / 4.673.930

Longitud del tram: El tram K1 té una longitud total de 1.392 m, dels quals 70 m corresponen al pont dels
Palillos, l’únic punt del tram que es passa sobre la làmina d’aigua de l’embassament de Sant Antoni. La resta
del tram segueix l’antiga carretera C13 pel marge dret de l’embassament, i es passa sobre una obra de
fàbrica existent sobre el barranc del Torrentill, sempre per sobre la cota màxima d’aigua de l’embassament.

Coordenades UTM ETRS89 31N punts de pas sobre el Domini Públic Hidràulic:
‐ Pont dels Palillos: Extrem nord‐est: 329.605 / 4.674.643. Extrem sud‐oest: 329.538 / 4.674.607
‐ Obra de fàbrica existent sobre el barranc del Torrentill: 329.242 / 4.674.152

Pas sobre pont 
dels Palillos

Pas sobre obra de fàbrica 
existent al barranc del Torrentill



Actuació projectada:

No s’hi ha projectat cap actuació. L’itinerari seguirà el traçat de l’antiga carretera C13 des del Piolet, per
continuar pel voral de la carretera al PK 93’230, passant per sota el viaducte. NO es reduirà l’espai
disponible per la circulació de l’aigua al pont dels Palillos ni la capacitat de desguàs de l’obra de fàbrica
existent sobre el barranc temporal del Torrentill. NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

L’actuació per condicionar el pas sota el viaducte de la carretera C13 a l’alçada del PK 93,230 la durà a
terme directament la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte de creació de la via ciclista entre
Lleida i la Pobla de Segur.

Atès que hi haurà uns mesos de decalatge entre l’obra del Consell Comarcal i la de la Generalitat, mentre no
estigui habilitat aquest pas sota el viaducte de la carretera C13 l’itinerari estarà tancat en aquest tram.

Imatges actuals del tram:

Viaducte C13

Pont dels Palillos

Pont del 
ferrocarril

Embassament 
de Sant Antoni

Pont dels Palillos

Antiga carretera C13 sobre el barranc de Torrentill



Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram A3

Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 329.355 / 4.673.883
‐ Extrem sud: 329.306 / 4.673.756

Longitud del tram: 137 m

Tram A3



Actuació projectada:

Ampliació del voral de la carretera C13 per crear una plataforma de 2 m d’amplada per on passarà el nou
itinerari peatonal i ciclable mitjançant regularització del terreny i posterior terraplenat amb tot‐ú artificial,
compactat al 98% del PM.

L’itinerari tindrà la mateixa cota de la carretera C13, i el terraplenat no afectarà el Domini Públic Hidràulic.

Imatges actuals del tram:

Secció tipus:

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Embassament de Sant 
Antoni

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 515 m

25‐30 m



Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram K3

Situació:

Ubicació del tram: Antic traçat de la carretera C13 al seu pas pel túnel dels Feixancs, al marge dret de
l’embassament de Sant Antoni

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 329.306 / 4.673.756
‐ Extrem sud: 329.021 / 4.673.586

Longitud del tram: 467 m

Tram K3



Actuació projectada:

No s’hi ha projectat cap actuació. L’itinerari seguirà el traçat de l’antiga carretera C13.

NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Imatges actuals del tram:

Secció tipus:

Traçat antiga carretera 
C13 per on 

transcorrerà l’itinerari

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 510 m

20‐50 m

Antiga carretera C13



Situació:

Ubicació del tram: Boca sud del túnel dels Feixancs. Voral de la carretera C13 a l’alçada del PK 92’634

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 329.015 / 4.673.584
‐ Extrem sud: 328.978 / 4.673.552

Longitud del tram: 60 m. El tram passa per sobre de dues obres de fàbrica existents de la carretera C13 que
desguassen aigua de dos petits barrancs temporals.

Coordenades UTM ETRS89 31N de les obres de fàbrica de la carretera C13 que travessa el tram:
‐ Obra de fàbrica 1: 329.015 / 4.673.584
‐ Obra de fàbrica 2: 328.994 / 4.673.566

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram E1
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Pas sobre obra de 
fàbrica existent n1

Pas sobre obra de 
fàbrica existent n 2



Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Construcció d’una passera metàl∙lica al voral de la carretera C13, al mateix nivell de la carretera i 2 metres
per sobre de les dues obres de fàbrica existents que desguassen aigua de dos petits barrancs temporals. NO
es reduirà la capacitat de desguàs de cap de les dues obres de fàbrica existents. NO s’interferirà en el
Domini Públic Hidràulic.

Secció de les passeres al seu pas sobre les obres de fàbrica:

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

v
Cota màxima 

embassament de Sant 
Antoni: 501 m

7‐15 m

Cota 510 m

v

Cota 508 m

Cota 506,8 m



Situació:

Ubicació del tram: Entre els trams C1 i B2 l’itinerari, que passarà pel voral de la carretera C13, passarà per
sobre una obra de fàbrica existent que desguassa un petit barranc temporal.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
Punt on es travessa per sobre l’obra de fàbrica existent: 328.930 / 4.673.502

Longitud del tram: ‐

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C1‐B2
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

L’itinerari passarà per sobre l’obra de fàbrica existent sense fer cap actuació que modifiqui la topografia, ja
que en aquest punt hi ha espai suficient al voral de la carretera C13 pel pas de caminants i ciclistes. Es
mantindrà la cota existent, i simplement es retirarà una capa de 10 cm i 2’5 m d’amplada de terra vegetal, i
al seu lloc s’estendrà i compactarà una capa de 10 cm de tot‐ú artificial.

NO es reduirà la capacitat de desguàs de l’obra de fàbrica existent sobre un petit barranc temporal. NO
s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció de l’itinerari al seu pas sobre l’obra de fàbrica:

v
Cota màxima 

embassament de Sant 
Antoni: 501 m

Cota 509 m

v
Cota 508 m

30 m

Traçat itinerari

2,5 m

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Cota 506,2 m



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.894 / 4.673.402
‐ Extrem sud: 328.878 / 4.673.274

Longitud del tram: 130 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C2
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

En aquest tram l’itinerari passarà pel voral de la carretera C13, que ja té espai suficient pel pas de
caminants i ciclistes. Es mantindrà la cota existent, i simplement es retirarà una capa de 10 cm i 2’5 m
d’amplada de terra vegetal, i al seu lloc s’estendrà i compactarà una capa de 10 cm de tot‐ú artificial.

NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 508 m

8‐15 m

Traçat itinerari

2,5 m

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.878 / 4.673.274
‐ Extrem sud: 328.882 / 4.673.147

Longitud del tram: 127 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram A4
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Ampliació del voral de la carretera C13 per crear la plataforma de 2 m d’amplada per on passarà el nou
itinerari peatonal i ciclable mitjançant regularització del terreny i posterior terraplenat amb tot‐ú artificial,
compactat al 98% del PM.

L’itinerari tindrà la mateixa cota de la carretera C13, i el terraplenat no afectarà el Domini Públic Hidràulic.

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Secció tipus:

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 509 m

5‐12 m



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.882 / 4.673.147
‐ Extrem sud: 328.882 / 4.673.073

Longitud del tram: 74 m. El tram passa per sobre d’una obra de fàbrica de la carretera C13 que desguassa
aigua d’un petit barranc temporal.

Coordenades UTM ETRS89 31N de l’obra de fàbrica de la carretera C13 que travessa el tram:
328.886 / 4.673.111

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram E2
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Construcció d’una passera metàl∙lica al voral de la carretera C13, al mateix nivell de la carretera i 1 metre
per sobre de l’obra de fàbrica existent sobre un petit barranc temporal. NO es reduirà la capacitat de
desguàs de l’obra de fàbrica ni s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció de la passera al seu pas sobre l’obra de fàbrica existent:

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 509 m

4‐8 m 

Cota 508 m

Cota 506,2 m

Cota 506 m

Els puntals de la passera metàl∙lica estaran
espaiats 2,5 m, i s’ubicaran de manera que
cap d’ells quedi davant del punt on desaigua
l’obra de fàbrica que travessa sota la
carretera C13, per no interferir en la seva
capacitat de desguàs.



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.882 / 4.673.073
‐ Extrem sud: 328.756 / 4.672.862

Longitud del tram: 251 m. El tram passa per sobre d’una obra de fàbrica de la carretera C13 que desguassa
aigua d’un petit barranc temporal.

Coordenades UTM ETRS89 31N de l’obra de fàbrica de la carretera C13 que travessa el tram:
328.756 / 4.672.862

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram A5
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fàbrica existent



Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Ampliació del voral de la carretera C13 per crear la plataforma de 2 m d’amplada per on passarà el nou
itinerari peatonal i ciclable mitjançant el recreixement del mur de pedres d’escollera i el posterior
terraplenat amb tot‐ú artificial, compactat al 98% del PM.

L’itinerari tindrà la mateixa cota de la carretera C13, i amb el terraplenat no s’afectarà el Domini Públic
Hidràulic ni es reduirà la capacitat de desguàs de l’obra de fàbrica existent sobre un petit barranc temporal.

Secció tipus al seu pas per l’obra de fàbrica existent:

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 508 m

7‐25 m

Cota  504,1m

Cota  505,9 m



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.756 / 4.672.862
‐ Extrem sud: 328.653 / 4.672.808

Longitud del tram: 119 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram E3
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Construcció d’una passera metàl∙lica al voral de la carretera C13, al mateix nivell de la carretera.

NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció de la passera:

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 508 m

8‐20 m 

Cota 505 m

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.653 / 4.672.808
‐ Extrem sud: 328.594 / 4.672.786

Longitud del tram: 64 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram A6
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Ampliació del voral de la carretera C13 per crear la plataforma de 2 m d’amplada per on passarà el nou
itinerari peatonal i ciclable mitjançant regularització del terreny i posterior terraplenat amb tot‐ú artificial,
compactat al 98% del PM.

L’itinerari tindrà la mateixa cota de la carretera C13, i el terraplenat no afectarà el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 516 m

20‐30 m

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari



Situació:

Ubicació del tram: Espai que funciona com a cuneta de desguàs de la cruïlla del càmping Gaset amb la
carretera C13, al marge dret de l’embassament de Sant Antoni.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.594 / 4.672.786
‐ Extrem sud: 328.420 / 4.672.800

Longitud del tram: 181 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram J1
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Formació d’una cuneta formigonada de 2,5 m d’amplada per facilitar el pas de caminants i ciclistes, per un
espai que actualment funciona com a cuneta, posterior a un terraplè de la carretera C13, desaiguant l’aigua
de pluja de la cruïlla del càmping Gaset. La recollida d’aigua d’aquesta cuneta és mínima, i les seva gran
amplada (2,5 m) la fa perfectament compatible amb el pas peatonal o ciclable.

Amb l’actuació no s’afectarà el Domini Públic Hidràulic, a banda que aquest tram queda a 40‐70 m de la riba
de l’embassament.

Secció tipus:

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

40‐70 m

En negre es marca l’eix 
del camí projectat, 
formigonant l’actual 
cuneta darrere la 
carretera C13



Situació:

Ubicació del tram: Terraplè del ferrocarril Lleida‐la Pobla de Segur al seu pas pel càmping Gaset, al marge
dret de l’embassament de Sant Antoni.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.248 / 4.672.665
‐ Extrem sud: 328.218 / 4.672.625

Longitud del tram: 58 m. Al centre d’aquest tram es travessa una obra de fàbrica existent que desguassa
l’aigua d’un petit barranc temporal

Coordenades UTM ETRS89 31N de l’obra de fàbrica del ferrocarril que travessa el tram:
328.233 / 4.672.658

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram E4
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Construcció d’una passera metàl∙lica al terraplè del ferrocarril Lleida‐la Pobla de Segur. NO s’interferirà en el
Domini Públic Hidràulic ni es reduirà la capacitat de drenatge de l’obra de fàbrica existent, que desaigua un
petit barranc temporal.

Secció de la passera sobre l’obra de fàbrica existent:
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FFCC Lleida‐la Pobla de 
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Voral terraplè FFCC 
C13 on es condicionarà 

l’itinerari



Situació:

Ubicació del tram:Marge dret de l’embassament de Sant Antoni entre el càmping Gaset i Susterris, seguint
el marge d’un camp d’ametllers abandonats

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.894 / 4.673.402
‐ Extrem sud: 328.218 / 4.672.625

Longitud del tram: 200 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C4
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

En aquest tram l’itinerari passarà pel marge d’un camp d’ametllers abandonat i per un camí existent.
Simplement es retirarà una capa de 10 cm i 2’5 m d’amplada de terra vegetal, i al seu lloc s’estendrà i
compactarà una capa de 10 cm de tot‐ú artificial.

NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 515 m

22‐35 m

Traçat itinerari

2,5 m
Camp ametllers 
abandonats

Marge del camp d’ametllers 
abandonats on es 

condicionarà l’itinerari



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni entre Susterris
i lo Quiosc.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.103 / 4.672.596
‐ Extrem sud: 328.092 / 4.672.514

Longitud del tram: 85 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram A7
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Ampliació del voral de la carretera C13 per crear la plataforma de 1 m d’amplada per on passarà el nou
itinerari peatonal i ciclable, entre la línia de xipresos i la barrera de seguretat de la carretera, mitjançant
regularització del terreny i posterior terraplenat amb tot‐ú artificial, compactat al 98% del PM.

L’itinerari tindrà la mateixa cota de la carretera C13, i amb el terraplenat no s’afectarà el Domini Públic
Hidràulic.

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Secció tipus:

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 532 m

88‐100 m

1 m



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni entre Susterris
i lo Quiosc.

Coordenades UTM ETRS89 31N dels trams:
‐ Tram K5: 328.107 / 4,672.606
‐ Tram K6: 328.023 / 4.672.477
‐ Tram K7: 327.943 / 4.672.332

Longitud dels trams:
‐ K5: 22 m
‐ K6: 66 m
‐ K7: 18 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres K5, K6 i K7
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

No s’hi ha projectat cap actuació. Simplement l’itinerari seguirà pel voral de la carretera C13 que
actualment ja està pavimentat.

NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 532 m

50‐100 m

Voral C13
Traçat itinerari

Carretera C13



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni a l’alçada de lo
Quiosc.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.069 / 4.672.452
‐ Extrem sud: 328.045 / 4.672.414

Longitud del tram: 85 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram B3
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

En aquest tram simplement s’instal∙larà una barrera de seguretat tipus biona metàl∙lica per protegir els
caminants i ciclistes.

No s’afectarà el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

10 m

C13

30 m 4 m

Cota 535 m

Cota 532 m



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni vora lo Quiosc.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 328.045 / 4.672.414
‐ Extrem sud: 327.950 / 4.672.337

Longitud del tram: 123 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram A8
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Ampliació del voral de la carretera C13 per crear la plataforma de 2 m d’amplada per on passarà el nou
itinerari peatonal i ciclable, mitjançant regularització del terreny i posterior terraplenat amb tot‐ú artificial,
compactat al 98% del PM.

L’itinerari tindrà la mateixa cota de la carretera C13, i el terraplenat no afectarà el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 523 m

40 m

Cota 521 m



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni vora lo Quiosc.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 327.937 / 4.672.330
‐ Extrem sud: 327.812 / 4.672.308

Longitud del tram: 127 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram B4
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Ampliació del voral de la carretera C13 per crear la plataforma de 3 m d’amplada per on passarà el nou
itinerari peatonal i ciclable, mitjançant excavació del talús de la carretera, posterior estesa d’una capa de 10
cm de gruix i 2,5 m d’amplada de tot‐ú artificial, compactat al 98% del PM, i col∙locació de barrera de
seguretat tipus biona metàl∙lica.

L’itinerari tindrà la mateixa cota de la carretera C13, i no s’afectarà el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 522 m

80 m

C13



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Sant Antoni a l’alçada de la
Raconada

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 327.812 / 4.672.308
‐ Extrem sud: 327.730 / 4.672.316

Longitud del tram: 83 m. A l’extrem est d’aquest tram es travessa una obra de fàbrica existent de la
carretera C13 que desguassa l’aigua d’un petit barranc temporal

Coordenades UTM ETRS89 31N de l’obra de fàbrica de la carretera C13 que travessa el tram:
327.753 / 4.672.311

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram E5
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Construcció d’una passera metàl∙lica al terraplè del ferrocarril Lleida‐la Pobla de Segur. NO s’interferirà en el
Domini Públic Hidràulic ni es reduirà la capacitat de drenatge de l’obra de fàbrica existent, i que desaigua un
petit barranc temporal.

Secció de la passera al seu pas sobre l’obra de fàbrica existent:

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 515 m

Cota 509 m

Cota 507 m

Cota 513 m

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari

Obra de fàbrica existent sota C13 per 
desaiguar un petit barranc temporal



Situació:

Ubicació del tram: Antiga carretera C13 entre el CITA i la Raconada.

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 327.730 / 4.672.316
‐ Extrem sud: 327.653 / 4.671.958

Longitud del tram: 1368 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram K8
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

No s’hi ha projectat cap actuació. Simplement l’itinerari seguirà l’antiga carretera C13.

NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Traçat antiga carretera 
C13 per on 

transcorrerà l’itinerari

Cota màxima 
embassament de Sant 

Antoni: 501 m

Cota 528 m

40‐75 m

Antiga carretera C13



Situació:

Ubicació del tram: Camí del barranc de Seròs a Talarn

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 327.021 / 4.672450
‐ Extrem sud: 326.864 / 4.672.476

Longitud del tram: El tram C7 té una longitud total de 436 m. A l’extrem est del tram hi ha un pont
probablement d’origen medieval per on es creua el barranc de Seròs. La resta de tram no s’interfereix en
cap curs fluvial i es passa fora del Domini Públic Hidràulic.

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ Pont sobre el barranc de Seròs: 327.021 / 4.672450

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C7

C
7

K9

C5

D3

C8

C
7

326700,000000

326700,000000

326800,000000

326800,000000

326900,000000

326900,000000

327000,000000

327000,000000

327100,000000

327100,000000

4
6
7
2
4
0
0,

0
0
0
0
0
0

4
6
7
2
4
0
0,

0
0
0
0
0
0

4
6
7
2
5
0
0,

0
0
0
0
0
0

4
6
7
2
5
0
0,

0
0
0
0
0
0

4
6
7
2
6
0
0,

0
0
0
0
0
0

4
6
7
2
6
0
0,

0
0
0
0
0
0

4
6
7
2
7
0
0
,0
0
0
0
0
0

4
6
7
2
7
0
0
,0
0
0
0
0
0

Talarn

Tram C5

Tram C7

Pas sobre pont 
existent



Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

No s’hi ha projectat cap actuació. L’itinerari passarà per sobre el pont probablement d’origen medieval que
creua el barranc de Seròs. NO s’hi farà cap actuació.

NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic ni es reduirà la capacitat d’evacuació d’aigua del pont existent.

Secció tipus:

Cota superior pont existent. 445 m

Llera barranc de Seròs. 
Cota 436 m



Situació:

Ubicació del tram: Camí de Reganyó. Del barranc de Seròs a Talarn

Longitud del tram: El tram D3 té una longitud total de 1.496 m. Es travessa el Domini Públic Hidràulic en
tres punts. Es passa dos cops per sobre la llera d’un petit curs d’aigua temporal, i es travessa el barranc de
Seròs pel pont probablement d’origen medieval de Reganyó.

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ Primer creuament barranc temporal: 326.948 / 4.672.827
‐ Segon creuament barranc temporal: 326.962 / 4.672.853
‐ Pont de Reganyó, sobre el barranc de Seròs: 326.813 / 4.673,071

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram D3
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

No s’hi ha projectat cap actuació. En aquest tram d’itinerari NO s’hi farà cap actuació, simplement es
passarà per sobre d’aquests tres cursos d’aigua tal i com estan actualment:
‐ El primer punt de creuament d’un barranc temporal sobre el terreny és imperceptible, i només hi baixa

molt poca aigua quan plou. No hi ha ni una llera excavada.
‐ El segon punt de creuament d’un barranc temporal es fa per una obra de fàbrica existent sota la

carretera C13 (fotografia inferior)
‐ El tercer punt de creuament és sobre el barranc de Seròs, per sobre d’un pont existent, el de Reganyó.

NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic ni es reduirà la capacitat d’evacuació d’aigua del pont o l’obra
de fàbrica existents.

Secció tipus pas sobre el pont de Reganyó:

Cota superior pont existent. 478 m

Llera barranc de Seròs. 
Cota 472 m

Obra de fàbrica existent sota C13 per 
desaiguar un petit barranc temporal

Pont de Reganyó, 
sobre el barranc 

de Seròs



Situació:

Ubicació del tram: Camí del marge dret de la Noguera Pallaresa entre Talarn i Tremp

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 326.439 / 4.671.489
‐ Extrem sud: 326.890 / 4.670.786

Longitud del tram: El tram C9 té una longitud total de 865 m. En tota la seva longitud transcorre paral∙lel al
curs de la Noguera Pallaresa a una distància de 30‐80 m de la llera del riu, i a una cota uns 5 m per sobre de
la llera.

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C9
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

L’actuació projectada és l’ampliació del sender existent fins a 2,5 m d’amplada mitjançant el desbrossat de
la vegetació arbustiva.

NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Llera Noguera Pallaresa. 
Cota 415 m

Cota 420 m

30‐80 m

2,5 m

Itinerari



Situació:

Ubicació del tram: Camí del marge dret de la Noguera Pallaresa entre Tremp i Palau de Noguera

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 326.890 / 4.670.786
‐ Extrem sud: 326.714 / 4.668.779

Longitud del tram: El tram C11 té una longitud total de 2.255 m. En tota la seva longitud transcorre paral∙lel
al curs de la Noguera Pallaresa.
‐ A la primera meitat del tram, entre el pont de la carretera C‐1412b i el barranc de Riucós, passa per un
camí existent a una distància de 25‐75 m de la llera del riu, i a una cota uns 2 m per sobre de la llera.
‐ A la segona meitat del tram l’itinerari passa pel camí existent sobre l’escollera del marge dret de la

Noguera Pallaresa, a una cota 4 m per sobre de la llera del riu.

Aquest tram de riu no s’ha vist afectat per les crescudes de cabal que experimenta la Noguera Pallaresa
quan obren les set comportes de la presa de Sant Antoni.

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C11
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

L’actuació projectada és l’estesa i compactació d’una capa de 10 cm de tot‐ú artificial i 2,5 m d’amplada
sobre un camí existent.

NO s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus tram barranc Fontvella‐barranc Riucós:

Llera Noguera Pallaresa. 
Cota 410 m

Cota 412 m

25‐75 m

2,5 m

Itinerari seguint 
camí existent vora 

canal de regHorts i conreus

Llera Noguera Pallaresa. 
Cota 404 m

Cota 408 m

8 m

2,5 m

Itinerari seguint 
camí existent sobre 

escollera

Secció tipus tram barranc Riucós‐Pla de Palau:



Situació:

Ubicació del tram: Camí del marge dret de la Noguera Pallaresa entre Tremp i Palau de Noguera a l’alçada
del barranc de la Fontvella

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 326.890 / 4.670.786
‐ Extrem sud: 326.714 / 4.668.779

Longitud del tram: El tram C11 té una longitud total de 2.255 m. En aquesta fitxa es descriu el seu pas pel
barranc de la Fontvella.

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ Barranc de la Fontvella: 326.962 / 4.670.407

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C11
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Gual a construir sobre el 
barranc de la Fontvella



Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

L’actuació projectada consisteix en la construcció d’un gual inundable de formigó armat de 15 cm de gruix
al pas del camí pel barranc de la Fontvella. Les dimensions del gual seran: 8 m de longitud i 2,5 m
d’amplada. L’aigua podrà circular en tot moment per sobre el gual, de manera que no es reduirà la capacitat
de drenatge d’aquest punt. En cas de crescuda, l’aigua ocuparà l’espai necessari de la llera, sense que
l’actuació suposi cap problema ni limitació.

Secció tipus:

Perfil

8  m

Barranc de la Fontvella

Cota 414 m

Cota 413,5 m

Planta

8  m

2,5  mBarranc de la Fontvella



Situació:

Ubicació del tram: Camí del marge dret de la Noguera Pallaresa entre Tremp i Palau de Noguera a l’alçada
del barranc de Riucós

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 326.890 / 4.670.786
‐ Extrem sud: 326.714 / 4.668.779

Longitud del tram: El tram C11 té una longitud total de 2.255 m. En aquesta fitxa es descriu el seu pas pel
barranc de Riucós

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ Barranc de Riucós: 327.006 / 4.669.784

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C11
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Pas sobre el gual existent 
al barranc de Riucós



Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Al pas del camí sobre el barranc de Riucós no es farà cap actuació, ja que es passarà per sobre un gual
existent fet de pedra d’escollera i formigó, de 29 m de longitud i 4 m d’amplada. No es reduirà la capacitat
de drenatge d’aquest gual ni s’afectarà el Domini Públic Hidràulic.

Secció del gual existent:

Perfil

29 m

Planta

Barranc de Riucós

Cota 413 m

Cota 412,75 m

29  m

4  mBarranc de Riucós



Situació:

Ubicació del tram: Camí la segla sota Palau de Noguera a l’alçada de la llau de Palau

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 326.330 / 4.668.503
‐ Extrem sud: 326.411 / 4.668.075

Longitud del tram: El tram C14 té una longitud total de 582 m. En aquesta fitxa es descriu el seu pas per la
llau de Palau, a les coordenades UTM ETRS89 31N 326.393 / 4.668.098

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C14
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Itinerari a l’alçada de 
la llau de Palau

Tram B6



Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Tot i que la cartografia dóna a entendre que el camí travessa la llau de Palau, en realitat el pas sobre aquest
petit curs d’aigua es fa sense cap mena d’afectació a aquest petit curs fluvial per part de l’itinerari.

La llau desemboca al canal de reg i el camí passa per l’altre marge del canal, pel que amb el present
projecte no s’afectarà la capacitat de drenatge d’aquest curs fluvial ni s’afectarà el Domini Públic Hidràulic.

Esquema de l’itinerari a l’alçada de la llau de Palau:

Secció tipus:

Llau de Palau

C
an

al
d
e
re
g

It
in
er
ar
i

Itinerari



Situació:

Ubicació del tram: Camí del marge dret de la Noguera Pallaresa entre Palau de Noguera i Puigcercós a
l’alçada del barranc de Palau

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 326.523 / 4.667.664
‐ Extrem sud: 326.619 / 4.667.646

Longitud del tram: El tram C15 té una longitud total de 656 m. En aquesta fitxa es descriu el seu pas pel
barranc de Palau

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ Barranc de Palau:  326.673 / 4.667.663

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C15
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Tram B6

Pas pel gual existent sobre 
el barranc de PalauTram C15



Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Al pas del camí sobre el barranc de Palau no es farà cap actuació, ja que es passarà per sobre un gual
existent fet de formigó, de 12 m de longitud i 3 m d’amplada. No es reduirà la capacitat de drenatge
d’aquest gual ni s’afectarà el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Perfil

Barranc de Palau

Cota 397 m

Cota 396,75 m

Planta

12  m

3  mBarranc de Palau

12  m



Situació:

Ubicació del tram: Camí del marge dret de la Noguera Pallaresa entre Palau de Noguera i Puigcercós
seguint el curs del canal de reg

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 326.329 / 4.668.502
‐ Extrem sud: 326.060 / 4.665.660

Longitud del tram: El global dels trams C14, B6, B7, J3 i C15 que segueixen el camí de servitud existent al
marge del canal de reg tenen una longitud de 3.117 m. La present fitxa mostra la seva afectació al Domini
Públic Hidràulic.

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram segla
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Els diferents trams de l’itinerari que segueixen el marge del canal de reg entre Palau de Noguera i
Puigcercós estan situats a una distància variable de la llera de la Noguera Pallaresa (100‐340 m), i a una
cota almenys 5 metres per sobre d’aquesta.

En aquests trams es preveu eixamplar el camí de servei existent al marge del canal de reg fins a una
amplada de 2,5 m. Aquestes actuacions no afectaran el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Llera Noguera Pallaresa. 
Cota 391 m

Cota 397 m

100‐340 m

Itinerari



Situació:

Ubicació del tram: Camí del marge dret de la Noguera Pallaresa entre Palau de Noguera i Puigcercós a
l’alçada de la llau de Reguer / les Salades

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 326.421 / 4.666.912
‐ Extrem sud: 326.402 / 4.666.776

Longitud del tram: El tram C15 té una longitud total de 656 m. En aquesta fitxa es descriu el seu pas per la
llau de Reguer / les Salades

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ Llau de Reguer / les Salades:  326.421 / 4.666.912

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C15
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Al pas del camí sobre la llau de Reguer/les Salades es farà mitjançant la construcció d’una passera metàl∙lica
de 5 m de longitud i 1,5 m d’amplada, recolzada sobre dos daus de formigó, construïts sobre els dos
extrems de la llau. En aquest punt el canal de reg travessa entubat sota la llau de Reguer, amb una
canalització de pedra de 2 m d’alçada i 5 m d’amplada.

Amb la construcció d’aquesta estructura no es reduirà la capacitat de drenatge d’aquest petit curs fluvial

Secció tipus:

Canal de reg

Passera a construir

Canal de reg entubat sota el barranc

2 m

5 m



Situació:

Ubicació del tram: Pas de la llau de Puigcercós

Longitud del tram: 40 m

Coordenades UTM ETRS89 31N de l’obra de fàbrica de la carretera C13 que travessa el tram:
326.285 / 4.666.122

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram E6
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Actuació projectada:

Actualment al punt de creuament de la llau de Puigcercós amb l’itinerari projectat presenta també el
creuament del canal de reg, mitjançant un aqueducte que eleva el canal per sobre aquest petit curs d’aigua
temporal i el manté a nivell.

Per travessar la llau a peu i en bicicleta es projecta construir una passera metàl∙lica suspesa, recolzada
sobre els dos extrems superiors dels vessants, amb una longitud de 40 m i una amplada de 1,5 m, al mateix
nivell que el canal de reg. La construcció d’aquesta passera metàl∙lica NO reduirà la capacitat de drenatge
de la llau, que ja compta amb un element que la travessa de forma elevada, l’aqueducte del canal de reg.

Planta de la passera sobre la llau de Puigcercós:

Llera llau de Puigcercós. 
Cota 396 m

Secció de la passera sobre la llau de Puigcercós:

Canal de reg. Aqueducte sobre la llau de Puigcercós. Cota inferior del canal: 401 m

Ubicació de la passera a construir, a la mateixa cota que l’aqueducte existent 
del canal. Longitud: 40 m. Amplada: 1,5m. Més detalls als plànols del projecte

5 m



Situació:

Ubicació del tram: Pas del barranc de l’Espona

Longitud del tram: 17 m

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
325.906 / 4.665.362

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram J4
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

L’actuació projectada consisteix en la construcció d’un gual inundable de formigó armat de 15 cm de gruix
al pas del camí pel barranc de l’Espona. Les dimensions del gual seran: 17 m de longitud i 2,5 m d’amplada.
L’aigua podrà circular en tot moment per sobre el gual, de manera que no es reduirà la capacitat de
drenatge d’aquest punt. En cas de crescuda, l’aigua ocuparà l’espai necessari de la llera, sense que l’actuació
suposi cap problema ni limitació.

Secció tipus:

Perfil

Barranc de l’Espona

Cota 392 m

Cota 391,5 m

Planta
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Situació:

Ubicació del tram: Pas del barranc de la Torrentera

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 325.902 / 4.665.351
‐ Extrem sud: 325.224 / 4.661.798

Longitud del tram: El tram C18 té una longitud total de 4.740 m. En aquesta fitxa es descriu el punt on
creua el barranc de la Torrentera, un petit curs d’aigua temporal.

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ barranc de la Torrentera:  325.588 / 4.664.854

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C18
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Actuació projectada:

L’actuació projectada consisteix en la construcció d’un gual inundable de formigó armat de 15 cm de gruix
al pas del camí pel barranc de la Torrentera, un curs d’aigua temporal. Les dimensions del gual seran: 8 m
de longitud i 2,5 m d’amplada. L’aigua podrà circular en tot moment per sobre el gual, de manera que no es
reduirà la capacitat de drenatge d’aquest punt. En cas de crescuda, l’aigua ocuparà l’espai necessari de la
llera, sense que l’actuació suposi cap problema ni limitació.

Planta

8  m

Barranc de la Torrentera

Cota 408 m

Cota 407,5 m

8  m

Barranc de la Torrentera

Itinerari

Camí rural existent

Gual a 
construir

2,5  m

C
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e
g

Sifó del canal de reg per 
creuar el barranc

Sifó del canal de reg per 
creuar el barranc

Pont existent sobre 
el canal de reg

Perfil

Gual a 
construir



Situació:

Ubicació del tram: Pas del barranc de la Teulera

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 325.902 / 4.665.351
‐ Extrem sud: 325.224 / 4.661.798

Longitud del tram: El tram C18 té una longitud total de 4.740 m. En aquesta fitxa es descriu el punt on
creua el barranc de la Teulera, un petit curs d’aigua temporal

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ barranc de la Teulera:  325.478 / 4.663.941

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C18
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

No s’hi ha projectat cap actuació. L’itinerari passarà sobre l’obra de fàbrica existent al seu pas pel barranc
de la Teulera, un petit curs d’aigua temporal.

NO es reduirà l’espai disponible per la circulació de l’aigua en aquest punt. NO s’interferirà en el Domini
Públic Hidràulic.

Obra de fàbrica existent 
sota el camí

Conreus

Obra de fàbrica existent 
per creuar el camí
Diàmetre 70 cm

1 m

Conreus

Itinerari seguint camí 
existent. Cota 397

Secció tipus:

Perfil:

barranc de la 
TeuleraPlanta:

Obra de fàbrica existent 
per creuar el camí sobre 
el barranc de la Teulera

Itinerari seguint camí existent
3 m



Situació:

Ubicació del tram: Pas del barranc d’Arguinsola

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 325.902 / 4.665.351
‐ Extrem sud: 325.224 / 4.661.798

Longitud del tram: El tram C18 té una longitud total de 4.740 m. En aquesta fitxa es descriu el punt on
creua el barranc d’Arguinsola.

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ barranc d’Arguinsola:  325.317 / 4.663.606

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C18
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

S’ha projectat construir un gual inundable a nivell de la llera del barranc d’Arguinsola, fet amb pedra
d’escollera i formigó, de 15 m de longitud i 3 m d’amplada. Aquest material resistirà molt bé el pas de
tractors per aquest punt, on el barranc creua un camí rural. NO es reduirà l’espai disponible per la circulació
de l’aigua en aquest punt. En cas de crescuda, l’aigua ocuparà l’espai necessari de la llera, sense que
l’actuació suposi cap problema ni limitació.

Secció tipus:

Perfil

15 m

Planta

Barranc d’Arguinsola

Cota 397 m

Cota 396,5 m

15  m

3  mBarranc d’Arguinsola



Situació:

Ubicació del tram: Pas del barranc de Fontaté

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 325.902 / 4.665.351
‐ Extrem sud: 325.224 / 4.661.798

Longitud del tram: El tram C18 té una longitud total de 4.740 m. En aquesta fitxa es descriu el punt on
creua el barranc de Fontaté.

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ barranc de Fontaté:  325.293 / 4.662.805

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C18
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

S’ha projectat la millora del camí que passa per sobre l’obra de fàbrica existent que travessa el barranc de
Fontaté, un petit curs d’aigua temporal. L’actuació consistirà en l’estesa i compactació d’una capa de 10 cm
de gruix i 3,5 m d’amplada de tot‐ú artificial.

NO es reduirà l’espai disponible per la circulació de l’aigua en aquesta obra de fàbrica existent. NO
s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Obra de fàbrica existent 
per creuar el camí sobre 
el barranc de Fontaté

1,5 m

Itinerari seguint camí existent. Cota 397 m
Perfil:

barranc de 
FontatéPlanta:

Obra de fàbrica existent 
per creuar el camí sobre 
el barranc de Fontaté

Itinerari seguint camí existent
3 m

1,5 m

3,5 m



Situació:

Ubicació del tram: Pas del barranc dels Confossos

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 325.902 / 4.665.351
‐ Extrem sud: 325.224 / 4.661.798

Longitud del tram: El tram C18 té una longitud total de 4.740 m. En aquesta fitxa es descriu el punt on
creua el barranc dels Confossos, un petit curs d’aigua temporal.

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ barranc dels Confossos:  325.166 / 4.662.207

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C18
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

S’ha projectat la millora del camí que passa per sobre l’obra de fàbrica existent que travessa el barranc dels
Confossos, unpetit curs d’aigua temporal. L’actuació consistirà en l’estesa i compactació d’una capa de 10
cm de gruix i 3,5 m d’amplada de tot‐ú artificial.

NO es reduirà l’espai disponible per la circulació de l’aigua en aquesta obra de fàbrica existent. NO
s’interferirà en el Domini Públic Hidràulic.

Secció tipus:

Obra de fàbrica existent 
per creuar el camí
Diàmetre 50 cm

2 m

Itinerari seguint camí 
existent. Cota 384

Perfil:

barranc dels 
ConfosssosPlanta:

Obra de fàbrica existent 
per creuar el camí sobre 
el barranc dels Confossos

Itinerari seguint camí existent



Situació:

Ubicació del tram: Pas del barranc del Rodelló

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 325.902 / 4.665.351
‐ Extrem sud: 325.224 / 4.661.798

Longitud del tram: El tram C18 té una longitud total de 4.740 m. En aquesta fitxa es descriu el punt on
creua el barranc del Rodelló, un curs d’aigua temporal.

Coordenades UTM ETRS89 31N afectació Domini Públic Hidràulic:
‐ barranc del Rodelló:  325.156 / 4.661.798

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram C18
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Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

S’ha projectat construir un gual inundable a nivell de la llera del barranc del Rodelló, fet amb pedra
d’escollera i formigó, de 20 m de longitud i 3 m d’amplada. L’itinerari travessa el terraplè del ferrocarril
Lleida‐la Pobla de Segur per dins un pas existent de dimensions 3 x 3 m, apte pel pas de maquinària.

Aquest material resistirà molt bé el pas de tractors per aquest punt, on el barranc creua un camí rural. NO
es reduirà l’espai disponible per la circulació de l’aigua en aquest punt. En cas de crescuda, l’aigua ocuparà
l’espai necessari de la llera, sense que l’actuació suposi cap problema ni limitació.

Secció tipus:

Perfil

20 m

Planta

Barranc del Rodelló

Cota 382 m

Cota 381,5 m

20  m

3  mBarranc del Rodelló



Situació:

Ubicació del tram: Voral de la carretera C13 al marge dret de l’embassament de Terradets, entre els PK
76’323 (mirador de la Pineda) i 77’297 (alçada del barranc del Rodelló)

Coordenades UTM ETRS89 31N del tram:
‐ Extrem nord: 325.236 / 4.661.800
‐ Extrem sud: 325.277 / 4.660.880

Longitud del tram: 963 m

Fitxes descriptives dels trams amb afectació al Domini Públic Hidràulic / 
Zona de Policia de lleres Tram A9

A
9

C
18

325000,000000

325000,000000

325200,000000

325200,000000

325400,000000

325400,000000

325600,000000

325600,000000

325800,000000

325800,000000

326000,000000

326000,000000

46
6
1
00
0
,0
00
0
0
0

46
6
1
00
0
,0
00
0
0
0

4
66
1
2
00

,0
0
0
0
0
0

4
66
1
2
00

,0
0
0
0
0
0

46
6
1
40
0
,0
00
0
0
0

46
6
1
40
0
,0
00
0
0
0

4
66
1
6
00

,0
0
0
0
0
0

4
66
1
6
00

,0
0
0
0
0
0

46
6
1
80
0
,0
00
0
0
0

46
6
1
80
0
,0
00
0
0
0

Tram A9



Actuació projectada:

Imatges actuals del tram:

Ampliació del voral de la carretera C13 per crear la plataforma de 3 m d’amplada per on passarà el nou
itinerari peatonal i ciclable mitjançant regularització del terreny i posterior terraplenat amb tot‐ú artificial,
compactat al 98% del PM.

L’itinerari tindrà la mateixa cota de la carretera C13, i amb el terraplenat no s’afectarà el Domini Públic
Hidràulic.

Secció tipus:

Cota 378 m

Cota màxima de l’embassament 
de Terradets: 374 m

Canyissars del marge de 
l’embassament de Terradets

Voral C13 on es 
condicionarà l’itinerari



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
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Relació dels trams de camí amb les zones inundables del riu Noguera Pallaresa: 

Tram  Ubicació  Longitud (m) Afectació 

C8, C9 i C10 
Marge dret Noguera Pallaresa abans 

del pont del riu a Tremp 
1.173 m 

La zona inundable pels períodes de retorn 

de 10, 50, 100 i 500 anys arriba just al camí, 

que quedaria al límit de la zona d’inundació. 

C11 
Marge dret Noguera Pallaresa al llarg 

de l’escollera de Tremp 
640 m 

J2, J3, B7 
Marge dret Noguera Pallaresa entre 

Palau de Noguera i Puigcercós 
1.312 m 

C11, C12, 

C14 i B6 

Marge dret Noguera Pallaresa entre 

Tremp i Palau de Noguera 
2.798 m 

La zona inundable pels períodes de retorn 

de 10, 50, 100 i 500 anys afectaria el camí. 

A9 
Marge dret de l’embassament de 

Terradets 
963 m 

La zona inundable pels períodes de retorn 

de 10, 50 i 100 anys arriba just al camí, que 

quedaria al límit de la zona d’inundació. La 

inundació amb T500 anys afectaria el camí. 

 

A continuació s’adjunta la cartografia a escala 1:12.000 de la interacció dels trams de camí amb 

les  zones  inundables  de  la  Noguera  Pallaresa,  segons  la  informació  disponible  a  la  web  de 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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1‐  GENERALITATS 

Aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  i  Facultatives  és  el  que  regeix,  a  més  de  les 

Prescripcions Generals  previstes  als  Reglaments  de Contractació,  per  l'execució  de  les  obres 

del "ITINERARI PEL MARGE DRET DE  LA NOGUERA PALLARESA ENTRE ELS EMBASSAMENTS 

DE SANT ANTONI I TERRADETS ". 

 

2‐  GENERALS D'OBRA 

Art.1‐ Plec General 

Aquest plec general, juntament amb la Memòria, Plànols, i Pressupost, són els documents que 

han  de  servir  de  base  per  l'execució  de  les  obres  objecte  del  contracte,  declarant  el 

Contractista  que  es  troba  perfectament  assabentat  dels  mateixos  i  que  es  compromet  a 

executar les obres amb subjecció a lo que s'expressa en ells. 

Art.2‐ Normes tecnològiques d'aplicació. 

L'obra  s'executarà  en  totes  les  seves  parts  d'acord  al  Projecte  i  als  principis  fixats  per  la 

tecnologia de la construcció a judici de la Direcció Tècnica, regint junt a les especificacions del 

present document, les següents normes definitòries i ampliades. 

- Plec de condicions tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 

- Plec general de prescripcions de l'Edificació compost per l'EXCO, o les que es promulguin. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals, aprovades pel Ministeri d'Obres Públiques. 

- Normes  Tecnològiques  de  l'Edificació  NTE,  elaborades  fins  la  data  pel  “Ministerio  de  la 

Vivienda”, i les successives que apareguin. 

- Normes U.N.E. de l'Institut Nacional de Racionalització del treball. 

- Normes M.V. establertes fins la data pel Ministeri de Vivenda, i les que apareguin 

- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

- Normes sismorresistents PDS‐1/1974  (NBE‐AE‐88, ECS‐88). 

- Instruccions pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE. 

- Plecs  Generals  de  Condicions  per  la  recepció  en  obra  de  materials,  aprovada  per  la 

Presidència de Govern. 

- Reglament  electrotècnic  per    baixa  tensió  Decret  2413/1973  de  20  de  setembre  i  Reial 

Decret  2295/1985  de  9  d'octubre.  Així  com  les  instruccions  complementàries  i 

modificacions aparegudes amb posterioritat. 

- Reglament de Contractació de les Corporacions Locals. 

- Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals. 
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Igualment  s'aplicaran  totes  les  disposicions  oficials  corresponents  a  la  Legislació  Laboral  i 

Reglament  de  Seguretat  en  el  treball,  i  tota  disposició  legal,  que  en  la  seva major  o menor 

mesura, afecti a la construcció, a la seguretat del treball, a la mà d'obra o als mitjans auxiliars i 

dispositius de tot ordre. 

Art.3‐ Materials auxiliars. 

Serà  obligació  del  Contractista  facilitar  tots  els  materials,  bastides,  maquinària,  eines  i  tra‐

nsports, així com tots els restants elements necessaris per l'execució de les obres consignades, 

i  tots en disposició de ser emprats en qualsevol moment  i en completes condicions de segu‐

retat. 

Art.4‐ Plànols. 

Totes les indicacions que figuren en els plànols s'entén que formen part de les condicions del 

projecte. El Constructor té dret a treure còpies, al seu càrrec, dels plànols, pressupost i Plec de 

Condicions. La direcció de les obres, si el Constructor ho sol∙licita, autoritzarà aquestes còpies 

després de confrontades, comprometent‐se, per la seva part el Contractista, a no utilitzar‐les 

per altres fins diferents a aquesta obra. 

Art.5‐ Direcció de les obres. 

La  Direcció  de  les  obres  estarà  executada  per  Tècnic  designat  per  això  pel  promotor,  i 

desenvoluparà les tasques de seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte. 

A  la  Direcció  de  les  obres  serà  afecte  el  personal  que  es  consideri  necessari  pel  normal 

desenvolupament dels  treballs.  El Contractista no podrà  recusar al  tècnic designat per  la di‐

recció de les obres ni a la resta del personal afecte a la mateixa. 
 

 

Seran base pel treball de la Direcció d'obra: 

 Els plànols del projecte 

 Els Plecs de Condicions 

 Els Quadres de preus 

 El preu i termini d'execució contractats 

 El programa de treball formulat pel contractista 
 

Art.6‐ Interpretació del projecte. 

Correspon  exclusivament  a  la  Direcció  de  les  obres,  l'interpretació  tècnica  del  projecte  i  la 

consegüent  expedició  d'ordres  complementàries,  gràfiques  o  escrites,  pel  desenvolupament 

del mateix. 

La Direcció de les obres podrà ordenar, abans de l'execució de les mateixes, les modificacions 

de detall del projecte que cregui oportunes, sempre que no alteri les línies generals d'aquest, 
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no ultrapassin la garantia tècnica exigida i siguin raonablement aconsellables per eventualitats 

sorgides durant l'execució dels treballs, o per millores que es cregui convenient introduir. 

Les  reduccions d'obra que puguin originar‐se,  seran acceptades pel Contractista  fins un  límit 

previst als casos de rescissió. 

Correspon també a la Direcció de les obres apreciar les circumstàncies a les que, a instància del 

Contractista,  puguin  proposar‐se  la  substitució  de  materials  de  difícil  adquisició,  per  altres 

d'utilització similar, si bé de diferent qualitat o naturalesa , i fixar l'alteració de preus unitaris 

que llavors estimi raonable. 

No podrà el Constructor fer per si mateix la més petita alteració a les parts del projecte, sense 

autorització escrita del Director de l'obra.  

Art.7‐ Replanteig de les obres. 

Abans de començar les obres s'executarà un replanteig general en presència del Contractista, 

o de  la persona que el  representi  i  s'aixecarà  l'acta de  replanteig corresponent. Havent con‐

formitat amb el projecte, deuran iniciar‐se les obres i en cas contrari , es donarà coneixement 

a la superioritat per la resolució que procedeixi. Durant el curs de les obres seran executats els 

replanteigs parcials que s'estimin necessaris. 

El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin els replanteigs, correspon 

sempre al Contractista, que estarà obligat a procedir, en aquestes operacions, amb subjecció a 

lo escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i seguint les instruccions del Director de 

l'obra, que sense la seva aprovació no podran continuar‐se els treballs. 

Art.8‐ Execució de les obres. 

Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada ofici ordenarà el seu treball 

harmònicament amb els demés, procurant sempre facilitar la bona marxa dels mateixos, pel bé 

de la bona execució i rapidesa de la construcció. 

El Contractista executarà les obres amb subjecció als Plànols, Plec i Pressupostos del projecte i 

d'acord a les condicions complementàries, gràfiques o escrites que, per la interpretació tècnica 

del mateix, faci la Direcció de les obres en cada cas particular. 

La Memòria té caràcter purament descriptiu i no poden establir‐se reclamacions fundades en 

el contingut d'aquest document. 

A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementàries de l'obra, es seguiran en tot 

cas les bones pràctiques de la construcció, lliurement apreciades per la Direcció tècnica. 
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El Contractista restarà en l'obra durant tota la jornada de treball, per si mateix, o representat 

per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre instruccions verbals i signar rebuts dels 

plànols o  comunicacions que  se  li  adrecin, essent  vàlides en cas d'absència,  les notificacions 

que se li facin en l'Alcaldia del terme en que les obres es trobin, o en la residència oficial del 

Contractista. 

El Contractista executarà totes les ordres que rebi de la Direcció d'obra, sense perjudici de que 

pugui presentar a  la mateixa, dins del  termini de 48 hores  i per escrit,  les seves al∙legacions, 

que deuran ésser fonamentades precisament en el compliment del present Plec de Condicions. 

La  Direcció  de  les  obres  cursarà  en  altre  termini  igual,  a  la  Superioritat  per  la  resolució 

definitiva,  aquestes  al∙legacions,  sense  que  en  cap  cas  pugui  el  Contractista  interrompre  la 

marxa dels treballs. 

Art.9‐ Llibre d'ordres. 

El Contractista haurà de tenir en l'obra, en tot moment, un llibre foliat, on la Direcció consigna‐

rà quan ho cregui oportú, les ordres que necessiti donar, essent el seu compliment obligatori si 

no  es  reclama  per  escrit  abans  de  les  dues  hores,  també  guardarà  en  l'obra  una  còpia 

autoritzada dels plànols, detalls i Plec de Condicions a disposició de la Direcció. 

Art.10‐  Obligatorietat d'aquest Plec. 

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatòries tant si es realitzen les obres 

per contracta, per administració, o bé per contractes parcials. 

Art.11‐  Inspecció de les obres. 

Serà missió exclusiva de la Direcció de les obres, la comprovació de la bona realització de les 

mateixes  d'acord  amb  el  projecte  i  a  les  instruccions  complementàries  .  El  Contractista  farà 

guardar  les consideracions degudes al personal de  la Direcció de  les obres  , que tindrà  lliure 

accés a  tots els punts de  treball  i  als magatzems de materials destinats a  la mateixa pel  seu 

reconeixement previ. 

La Direcció de les obres podrà ordenar l'obertura d'actes, quan sospiti  l'existència de vicis no 

aparents de construcció o de materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista 

totes  les  despeses,  sense  dret  a  indemnització,  en  cas  de  confirmar‐se  l'existència  dels 

defectes,  i  certificant  a  aquest,  la  indemnització  corresponen,  tatxada  als  preus  unitaris  del 

pressupost en cas contrari. 

En qualsevol moment que  s'observin  treballs executats que no  siguin d'acord a  l'establert  al 

projecte  o  instruccions  complementàries, materials  emmagatzemats  de  qualitat  defectuosa, 

segons  les  prescripcions  tècniques,  i  independentment  de  què  no  hagin  estat  observats  en 

reconeixements anteriors, la Direcció de les Obres notificarà al Contractista la necessitat d'eli‐
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minar dits treballs defectuosos, o treure dels magatzems els materials rebutjats. Tot el qual es 

portarà  a  terme  a  compte  del  referit  Contractista,  sense  dret  a  indemnització  per  aquest  

concepte,  en  el  termini màxim  que  fixi  la  Direcció  de  les  obres,  per  la  substitució  de  l'obra 

defectuosa i abans de les 48 hores, per la retirada de materials. El Contractista notificarà a la 

Direcció de les obres, amb l'antelació deguda a fi de procedir al seu reconeixement, l'execució 

de  les obres de  responsabilitat que aquesta assenyali, o que a  judici del Contractista així ho 

consideri. 

Art.12‐  Obres d'urgència o imprevistes. 

La  Direcció  de  les  obres  podrà  ordenar,  amb  caràcter  d'urgència,  l'execució  dels  treballs 

necessaris  en els  casos  de perill  imminent per  evitar danys majors,  o de  la  presència d'obs‐

tacles  imprevistos  que  impossibilitin  la  continuació  de  les  obres,  encara  que  no  siguin 

consignats  al  pressupost,  executant‐se pel  Contractista dits  treballs,  i  tramitant‐se per  la Di‐

recció  de  les  obres  el  consegüent  pressupost  addicional,  d'acord  amb  les  mateixes  bases 

primàries que hagin servit per la confecció dels preus unitaris del pressupost del projecte. 

Art.13‐  Termini d'execució. 

Un  cop  donada  l'ordre  de  començar  els  treballs,  aquests  deuran  posar‐se  en  marxa  sense 

dilació, per què  la  totalitat de  l'obra sigui  finalitzada neta, endreçada d'obstacles  i disposada 

per  la  recepció  provisional,  en  el  termini  que  assenyali  la  Superioritat  i  a  partir  de  la  data 

d'adjudicació definitiva. 

Les  sol∙licituds  de  concessió  de  pròrrogues,  degudament  fonamentades,  es  cursaran  a  la 

Direcció de les obres, qui amb el seu informe tècnic, les elevarà a la superioritat. Si aquests fos 

negatiu el Contractista abonarà a l'Administració en concepte d'indemnització, el mig per mil 

diari de l'import total del pressupost del projecte, comptant a partir de la data en què les obres 

devien estar disposades per  la recepció provisional. L'import resultant serà descomptat de la 

primera liquidació que es practiqui. 

Si passats 30 dies des de la data en què es faci efectiva la penalitat, no haguessin finalitzat les 

obres, podrà rescindir‐se el contracte, amb la pèrdua de la fiança constituïda pel Contractista. 

Art.14‐  Sub contractes o contractes parcials. 

La Direcció de les obres deurà conèixer els noms dels sub ‐ contractistes que hagin d'intervenir 

parcialment en  l'obra,  i notificarà  la seva aprovació  i desaprovació, sense que el Contractista 

tingui  dret  a  reclamació  qualsevol  per  aquesta  determinació,  i  sense  que  pugui  eludir,  amb 

l'aprovació,  la  responsabilitat  davant  l'Administració  i  la  Direcció  de  les  obres  dels  actes  i 

omissions dels sub ‐ contractistes. 
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Art.15‐  Compliment de les disposicions oficials. 

El Contractista queda obligat  al  compliment dels  preceptes  relatius  al  Contracte de  Treball  i 

Accidents;  així mateix  s'ajustarà  a  les  obligacions  assenyalades  a  les  empreses,  en  totes  les 

disposicions de caràcter oficial vigents, podent en tot moment la Direcció de les obres exigir els 

comprovants que acreditin aquest compliment. 

Art.16‐  Responsabilitat accidents. 

El  Contractista  és  l'únic  responsable  de  tots  els  accidents  que  per  la  seva  poca  traça 

sobrevingueren , tant en la construcció de l'edifici com en la de les bastides i s'atendrà en tot a 

les disposicions vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la matèria. El Constructor serà 

el  responsable  de  les  reclamacions  que  es  presentin  amb motiu  dels  drets  de  patents  dels 

materials i instal∙lacions al seu càrrec. 

Art.17‐  Oficina d'obra del Contractista. 

El  Contractista  deurà  instal∙lar  abans  del  començament  de  les  obres,  i  mantenir  durant 

l'execució del contracte, una "Oficina d'obra" al  lloc que consideri més oportú, prèvia la con‐

formitat del Director. 

El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obres, sense prèvia autoritza‐

ció de la Direcció. 

Art.18‐  Obligacions socials i laborals del Contractista. 

El  Contractista  està  obligat  al  compliment  de  les  disposicions  vigents  en matèria  laboral,  de 

seguretat social i de seguretat i higiene al treball. 

El Contractista deurà constituir l'òrgan necessari amb la funció específica de vetllar pel compli‐

ment  de  les  disposicions  vigents  sobre  seguretat  i  higiene  al  treball  i  designarà  al  personal 

tècnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball. 

Art.19‐  Conservació de l'obra. 

El Contractista no està només obligat a l'execució de l'obra, sinó també a la seva conservació 

fins  la  recepció  provisional.  La  responsabilitat  del  Contractista  per  mancances  que  a  l'obra 

puguin  advertir‐se,  s'estén  al  supòsit  de  què  dites  faltes  es  deuen  exclusivament  a  una 

indeguda  o  defectuosa  conservació  de  les  unitats  d'obra,  encara  que  aquestes  hagin  estat  

examinades  i  trobades  conforme  per  la  Direcció  immediatament  després  de  la  seva 

construcció o en qualsevol altre moment dins del període de vigència del contracte. 
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Art.20‐  Senyalització de l'obra. 

El Contractista està obligat a instal∙lar les senyals per indicar l'accés a l'obra, la circulació en la 

zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en dita 

zona com en  les seves  línies  i  immediacions. El Contractista complirà  les ordres que rebi per 

escrit de la Direcció, sobre les instal∙lacions de senyals complementàries o modificacions de les 

que hagi instal∙lat. El Contractista fabricarà i instal∙larà el cartell d’obra, segons les instruccions 

que li faciliti la Direcció. 

Les despeses que origini la senyalització indicada seran a compte del Contractista. 

Art.21‐  Acta d'aprovació del replanteig. 

L'acta  de  comprovació  del  replanteig  reflectirà  la  conformitat  o  disconformitat  del  mateix 

respecte  dels  documents  contractuals  del  projecte,  amb  especial  i  expressa  referència  a  les 

característiques geomètriques de l'obra, a l'autorització per l'ocupació dels terrenys necessaris 

i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte. 

Art.22‐  Presentació del programa de treball. 

Un cop efectuat el replanteig de les obres, el Contractista haurà de formular un programa de 

treball complert, que comprenegui els següents punts: 

 La  descripció  detallada  del  mode  en  que  s'executaran  les  diferents  parts  de  l'obra, 

definint  amb  criteris  constructius  les  activitats,  lligams  entre  activitats  i  durada  de 

cadascuna. 

 Relació de la maquinària que s'utilitzarà en cada fase de l'obra 

 Organització del personal que es destinarà a  l'execució de  l'obra, amb un organigrama 

del mateix i la seva dedicació a cada fase de l'obra 

 Procedència  que  es  proposa  pels  materials  a  utilitzar  a  l'obra,  ritmes  de 

subministraments i previsió d'emmagatzematge. 

 Relació de serveis afectats per l'obra i previsió per a la seva reposició. 

Art.23‐  Treballs  i  despeses  relatives  a  l'execució  de  les  obres  que  corresponen 

exclusivament a la Contracta: 

a)  Pagaments  de  materials,  operaris,  transport  als  llocs  que  es  designi  i  demés  medis  i 

elements que siguin necessaris per la bona execució i conservació de les obres contractades de 

què es fa menció. 

b)  Abonament  dels  jornals  dels  empleats  i  obrers  que  es  precisen  per  la  realització  dels 

treballs. 
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c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos a la denominació 

genèrica de càrregues socials, dels seus obrers i empleats. 

d) Adquisició, reparació i conservació d'eines, estris i demés atuells que siguin necessaris. 

e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin necessaris. 

f) Les tanques que es decideixin, així con les guardes, llums i senyals que hauran de col∙locar‐se 

en les obres, d'acord amb el disposat per les Ordenances Municipals, i en els Articles d'aquest 

Plec. 

g) L'abonament de danys  i perjudicis que ocasionin a  la propietat particular  i comunal per  la 

mala marxa de les obres o per l'ineptitud o poc compte dels qui l'executen. 

h) Les despeses que s'originen amb motiu de les anàlisi i assajos que ordeni la Direcció Tècnica 

encarregada de l'obra. 

i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidació de les obres. 

j)  Despeses  que  s'originen  fins  deixar  completament  neta  l'obra  de  runes  provinents  de  la 

mateixa. 

k) El subministrament d'aigua per l'obra i les seves dependències, amb les connexions, punts i 

desguassos necessaris. 

l) El  subministrament d'energia elèctrica a  tots els punts d'utilització,  siguin com  llum o com 

força  ,  amb  escomeses  i  commutadors  separats,  situats  en  compartiments  impermeables 

tancats amb clau. 

m)  Les  construccions  provisionals  tals  com  tanques,  proteccions,  barreres,  reixes,  portelles, 

passos coberts i qualsevol altre dispositiu de protecció. 

n) Les estructures provisionals per oficines de Direcció i Inspecció Tècnica amb llum, ventilació, 

telèfons, servei i mobiliari i equip necessaris. 

o) Els  locals destinats a serveis del personal de  l'obra, dotats d'aigua, desguassos,  i ventilació 

directa. 

p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de l'obra, tals com escales de mà, 

muntacàrregues, grues, etc. inclòs conductes d'evacuació de runes i restes. 

q)  Tots  aquells  treballs  de  seguretat  i  protecció d'ús normal o per  casos d'urgència,  tal  com 

extintors, apuntalaments, estrebats, drenatges, esgotaments i desguassos, etc, per garantir en  

moment l'estabilitat de l'obra. 
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r) La reconstrucció de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, desplomats, fugides i 

similars s'observin en l'obra i les seves instal∙lacions i serveis, qualsevol que sigui el seu origen. 

s) Naus o espais per l’emmagatzament de materials i estris satisfactòriament protegits contra 

la intempèrie. 

t) En general tots els que siguin conseqüència de l'execució de l'obra. 

Art.24‐  Aportació d'equip i maquinària. 

El Contractista resta obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que 

siguin precisos per la bona execució d'aquelles, i en els terminis parcials i total, convinguts al 

contracte. 

En el cas de què per  l'adjudicació del  contracte hagués estat condició necessària  l'aportació, 

pel  Contractista,  d'un  equip  de  maquinària  i  mitjans  auxiliars  concret  i  detallat,  el  Director 

exigirà aquella aportació amb els mateixos termes i detall que es van fixar en dita ocasió. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre duri l'execució de les unitats d'obra on ha d'emprar‐se, 

entenent que no podrà ésser retirat sense l'exprés consentiment de la Direcció, i disposant de 

la maquinària en perfecte estat de conservació. 

Cada  element  dels  que  formen  l'equip  serà  reconegut  per  la Direcció  ,  anotant‐se  les  seves 

altes i baixes a l'inventari de l'equip. Podrà també deixar de tenir en compte qualsevol element 

que consideri inadequat pel treball en l'obra. 

L'equip que aportarà el Contractista quedarà de  lliure disposició del mateix a  la conclusió de 

l'obra, excepte estipulació contrària. 

 

Art.25‐  Vigilància de terrenys i béns. 

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per l'obra fins a rebre l'ordre de la Direcció. 

A partir d'aquest moment i fins la recepció definitiva de l'obra, el Contractista respondrà de la 

vigilància  dels  terrenys  i  estris  que  hi  hagi,  cuidant  especialment  de  mantenir‐los  lliures 

d'intrusions  i no permetent alteracions als  límits, ni que ningú dipositi als  terrenys materials 

que no siguin de l'obra. De les infraccions d'aquests conceptes, s'haurà de donar compte im‐

mediatament a la Direcció. 

Art.26‐  Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 

La Direcció pot ordenar que es compleixin els assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra que 

a cada cas resultin pertinents, i els costos que s'originin seran a compte del Contractista, fins a 

un import màxim de l'1 per 100 del pressupost de l'obra. 
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La Direcció  fixarà el nombre,  forma, amidaments  i  característiques que hauran de  reunir  les 

mostres i provetes pels assaigs i anàlisi, en cas de què no existeixi disposició general a l'efecte, 

ni que aquestes dades quedin establertes al plec de prescripcions tècniques particulars. 

Art.27‐  Magatzems. 

El  Contractista  ha  d'instal∙lar  a  l'obra  els  magatzems  per  assegurar  la  conservació  dels 

materials, evitant la seva destrucció o deteriorament. 

Art.28‐  Recepció i aprovació de materials. 

El  Contractista  només  pot  emprar  els  materials  a  l'obra,  previ  examen  i  acceptació  de  la 

Direcció,  en  els  termes  i  forma  que  aquesta  assenyali  pel  correcte  compliment  de  les 

condicions convingudes. 

En tot cas,  la recepció dels materials per  la Direcció, no eximeix al Contractista de la respon‐

sabilitat  seva de  compliment de  les  característiques que  s'exigeixen al  corresponent plec  de 

condicions tècniques particulars. 

Art.29‐  Retirada de materials. 

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al manteniment de 

l'obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerça dins de l'obra. 

Art.30‐  Obres defectuoses o mal executades. 

El Contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi pot haver en 

ella, sense que li doni dret algun, la circumstància de què la Direcció Facultativa hagi examinat 

o reconegut, durant la construcció, les parts i unitats de les obres o materials emprats, ni que 

hagin estat inclosos aquests i aquelles, en els amidaments i certificacions parcials. 

Art.31‐  Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades. 

Es farà d'acord amb l'article 10, però si la Direcció estima que les unitats d'obra defectuoses o 

que no compleixen estrictament les condicions del contracte són admissibles, pot determinar 

l'acceptació  de  les  mateixes,  amb  la  rebaixa  de  preus  que  es  consideri  oportuna.  El  Con‐

tractista resta obligat a acceptar els preus fixats, a no ser que prefereixi enderrocar i recons‐

truir les unitats defectuoses pel seu compte a les condicions del contracte. 

Art.32‐  Amidaments. 

La  Direcció  realitzarà mensualment  l'amidament  de  les  unitats  d'obra  executades  durant  el 

període de temps anterior. El Contractista o el seu Delegat podran presenciar  la realitat dels 

esmentats amidaments. 
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Per les obres o parts d'obra les mesures i característiques de les quals hagin de quedar posteri‐

or i definitivament amagades, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 

antelació, perquè aquest pugui  fer els  corresponents amidaments  i presa de dades, aixecant 

els plànols que els defineixin. La conformitat la subscriurà el Contractista o el seu Delegat. 

Si  falta  l'avís  anticipat,  el  Contractista  resta  obligat  a  acceptar  les  decisions  de  la  Direcció 

Facultativa sobre el particular. 

Art.33‐  Relacions valorades. 

La Direcció,  agafant  com a bases  els  amidaments  de  les  unitats  d'obra  executades  a  que  es 

refereix  l'article  anterior  i  els  preus  contractats,  redactarà mensualment  la  corresponent  re‐

lació valorada a l'origen. L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin 

en lletra en el quadre de preus unitaris del projecte per cada unitat d'obra prevista, i als preus 

fixats  per  la  Direcció  de  les  noves  unitats  d'obra  no  previstes  al  contracte,  que  hagin  estat 

degudament  autoritzades  i  tenint  en  compte  lo  previngut  al  present  plec,  per  abonament 

d'obres  defectuoses,  materials  aprovisionats,  partides  alçades  i  abonaments  a  compte  de 

l'equip posat en obra. 

Al resultat de la valoració anterior, obtingut en la forma expressada al paràgraf anterior, se li 

augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, i la xifra que 

resulti, es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada mensual. 

Art.34‐  Certificacions. 

Les certificacions s'expediran prenent com a base  la relació valorada  i  la tramitació  la farà el 

Director en els deu dies següents al període a que corresponguin. 

Art.35‐  Audiència del Contractista. 

A la mateixa data en què el Director fa el tràmit de la certificació, remetrà al Contractista una 

còpia  de  la mateixa,  als  efectes  de  la  seva  conformitat,  que  el  Contractista  podrà  formular 

durant els 15 dies següents a la recepció dels esmentats documents. 

Al  seu  defecte,  i  passat  aquest  temps,  ambdós  documents  es  consideraran  acceptats  pel 

Contractista,  com si hagués  subscrit  la  conformitat.  El Contractista no podrà al∙legar, en  cap 

cas, els usos i costums del país, respecte l'aplicació dels preus a l'amidament de les uts obra. 

Art.36‐  Condicions per l'abonament. 

El Contractista té dret a l'abonament, havent arreglat els preus convinguts de l'obra que real‐

ment  executi,  d'acord  al  projecte  que  va  servir  de  base  a  la  licitació,  a  les  modificacions 

aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direcció. 
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Art.37‐  Preus. 

Tots els  treballs, mitjans auxiliars  i materials que  siguin necessaris per  la  correcta execució  i 

acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos al preu de la mateixa, encara que 

no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol dels que sota el títol genèric 

de  costos  indirectes  esmentats  a  l'article  67  del  Reglament  General  de  Contractació,  es 

consideraran sempre incloses al pressupost valorat, en unitats d'obra o en partides alçades. 

Art.38‐  Execució de les modificacions del Projecte. 

El Director o directors estaran facultats per a introduir  les modificacions al Projecte que esti‐

min necessàries, sempre i quan aquestes no superin el 20% de l'import total del projecte base, 

quedant  el  Contractista  obligat  a  la  realització  de  les  mateixes,  si  la  Direcció  ho  creu 

convenient. 

Art.39‐  Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte. 

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin 

al pressupost del projecte base del  contracte, els nous preus seran  fixats pels Directors amb 

l'única limitació de què l'import d'aquests canvis no superi el 20% de l'import total del projecte 

base. 

Art.40‐  Modificacions no autoritzades. 

El  Contractista  no  podrà  introduir  cap  modificació  sense  el  permís  escrit  de  la  Direcció 

Facultativa. 

Art.41‐  Sancions al Contractista per danys i perjudicis. 

En el cas de resolució del contracte per causes imputables al Contractista, la fixació i valoració 

dels danys i perjudicis causats, es resoldrà pel Director, prèvia audiència del Contractista. 

Art.42‐  Termini per a retirar les instal∙lacions i equip. 

Acordada  la  resolució  del  contracte,  la  Direcció  ha  de  fixar  al  Contractista  un  termini  per 

abonar  l'obra  i  retirar  les  instal∙lacions  auxiliars  i  l'equip  que  ha  portat  per  l'execució  de  la 

mateixa. 

Art.43‐  Avís d'acabament de l'obra. 

El Contractista o el seu delegat, amb una antelació de 45 dies hàbils, haurà de comunicar per 

escrit a la Direcció la data prevista per l'acabament de l'obra. El Director, en cas de conformitat 
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amb  l'esmentada  comunicació  del  Contractista,  en  farà  constància  amb  el  seu  informe,  als 

efectes de què es procedeixi al nomenament d'un representant per la recepció provisional. 

Art.44‐  Acta de recepció provisional. 

El representant a què es refereix la clàusula anterior, fixarà la data de la recepció provisional, i 

citarà per escrit al Director i al Contractista o al seu delegat. 

El  Contractista,  o  bé  personalment  o  bé  mitjançant  delegació  autoritzada,  té  l'obligació 

d'assistir a les recepcions de l'obra. Si per diferents motius no compleix aquesta obligació , no 

podrà exercitar cap dret que pugés derivar de la seva assistència,  i en especial,  la possibilitat 

de fer constar en l'acta, qualsevol reclamació en referència a l'estat de l'obra i a les previsions 

que  la mateixa faci quant als  treballs que ha de realitzar en el termini de garantia, sinó amb 

posterioritat, en el termini de 10 dies i prèvia al∙legació i justificació de què la seva absència va 

ser deguda a causes que no li van ésser imputables. 

De la recepció provisional es farà acta triplicada, que signarà el representant del promotor a la 

recepció, el Director i el Contractista o el seu delegat, sempre que hagin assistit a l'acte de la 

recepció retirant un exemplar de l'esmentada acta cadascun dels signants. Si el Contractista o 

el  seu  delegat  no  han  assistit  a  la  recepció  provisional,  el  representant  li  remetrà,  amb 

"assabentat" de rebut, un exemplar de l'acta. 

Art.45‐  Conservació de l'obra durant el termini de garantia. 

El Contractista procedirà a la conservació de l'obra durant el termini de garantia, d'acord amb 

lo previst al plec de prescripcions tècniques , i segons les instruccions que rebi de la Direcció, 

sempre de manera que aquests treballs no obstaculitzen l'ús públic o el servei corresponent de 

l'obra. 

El Contractista respondrà als deterioraments que es puguin produir en l'obra durant el termini 

de garantia, a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal ús que hagin pogut fer 

els usuaris o  l'entitat encarregada de  l'explotació,  i no al  incompliment de  les obligacions de 

vigilància de l'obra; si és així, tindrà dret a què se li aboni l'import dels treballs que s'hagin de 

realitzar  per  a  restablir  en  l'obra  les  degudes  condicions,  però  no  quedarà  exempt  de 

l'obligació de dur els esmentats treballs. 

Art.46‐  Amidament general. 

El Director de l'obra citarà, amb "assabentat" de rebut, al Contractista o al seu delegat, fixant 

la data en què, en funció del termini establert per la liquidació provisional de l'obra executada, 

ha de procedir a l'amidament general. 
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El  Contractista,  o  bé  personalment  o  bé  mitjançant  delegació  autoritzada,  té  l'obligació 

d'assistir a la presa de dades o realització de l'amidament general que efectuarà la Direcció. Si 

per motius que li siguin imputables no compleix aquesta obligació, no podrà fer cap reclamació 

referent  al  resultat  de  l'esmentat  amidament,  sinó  prèvia  al∙legació  i  justificació  de  la  no 

imputabilitat d'aquelles causes. 

Per a realitzar l'amidament general s'empraran com a dades complementàries, la comprovació 

del replanteig, els replanteigs parcials i els amidaments efectuats durant l'execució de l'obra, el 

Llibre d'Incidències, si hi fos, el Llibre d'Ordres i tots els que estimin necessaris el Director i el 

Contractista. 

D'aquest acte es farà acta amb tres exemplars, que signaran el Director  i el Contractista o el 

seu delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent el tercer. Si el Contractista 

o  el  seu  delegat  no  han  assistit  a  l'amidament,  la Direcció  la  remetrà,  amb  "assabentat"  de 

rebut, un exemplar de l'acta. 

Les  reclamacions  que  s'estimi  oportú  fer  per  part  del  Contractista  en  contra  del  resultat  de 

l'amidament  general,  les  dirigirà  per  escrit,  pel  conducte  del  Director,  el  qual  en  farà  un 

informe. 

Art.47‐  Liquidació provisional. 

El Director formularà  la  liquidació provisional aplicant al resultat de  l'amidament general, els 

preus i condicions econòmiques del contracte. 

Les objeccions que estimi convenient fer el Contractista, a la vista de la liquidació provisional, 

les  dirigirà  per  escrit,  al  Promotor,  de  la  forma  establerta  en  l'últim  paràgraf  de  l'article 

anterior,  i  dins  del  termini  reglamentari.  Una  vegada  passat  aquest  termini,  s'entendrà  que 

està conforme amb el resultat i detalls de la liquidació. 

Art.48‐  Acta de recepció definitiva. 

El Director comunicarà al Promotor, amb un mes com a mínim d'antelació, la data de termini 

de la garantia, als efectes que precedeixi a la designació d'un representant de la recepció defi‐

nitiva. 

L'assistència del Contractista a la recepció definitiva es regirà per principis idèntics, i mateixos 

tràmits que els esmentats per a la recepció provisional. 

Del  resultat de  l'acte es  farà acta de  tants exemplars com compareixent hi hagi. Aquests els 

signaran i en retiraran un exemplar cadascun. Si l'examen de l'obra resulta que no està en les 

degudes condicions per a ésser rebudes amb caràcter definitiu, es farà constar així a  l'acta,  i 

s'hi  inclouran  les  oportunes  instruccions  al  Contractista  per  la  reparació  de  tot  lo  construït, 
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assenyalant un nou i últim termini pel degut compliment de les seves obligacions; una vegada 

passat aquest temps es tornarà a examinar l'obra, amb els mateixos tràmits assenyalats, per a 

procedir a la recepció definitiva. Si el Contractista o el seu delegat no ha assistit a la recepció 

definitiva, el representant del Promotor li remetrà, amb assabentat de rebut, un exemplar de 

l'acta. 

Art.49‐  Liquidació definitiva. 

El Director redactarà la liquidació definitiva amb un termini de 3 mesos, comptats a partir de la 

data de la recepció definitiva, donant‐hi el vist i plau el Contractista. 

Les  objeccions  que  aquest  estimi  oportunes  formular  a  la  liquidació  definitiva,  hauran  de 

dirigir‐ se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en farà un informe. Si passats 

30  dies  el  Contractista  no  ha  contestat  per  escrit,  amb  la  seva  acceptació  u  objeccions, 

s'entendrà que està conforme amb el resultat  i detalls de la  liquidació. L'aprovació d'aquesta 

pel Promotor ha de notificar‐se al Contractista. 

Art.50‐  Liquidació definitiva i certificació de la mateixa. 

Una vegada aprovada la liquidació definitiva, el Director n'expedirà una certificació. Si el saldo 

es favorable al Promotor, aquest reunirà al Contractista perquè procedeixi al reintegrament de 

l'excés rebut, i si aquell no ho fes així, no es podrà procedir a la devolució de la fiança. 

Art.51‐  Revisió de preus. 

Per  calcular  el  coeficient  de  revisió,  s'aplicarà  la  fórmula  nº  1.  A  cadascuna  de  les  dades 

respecte a la de licitació, aplicant el seu resultat a l'import de l'obra pendent d'execució. 

Art.52‐  Aplicació de la clàusula de revisió. 

L'aplicació de la clàusula de revisió s'ajustarà a les següents normes: 

1.‐ Tots els contractes es desenvoluparan segons els preus convinguts, i per tant, no hi haurà 

revisió, qualsevol que sigui  l'oscil∙lació dels costos, fins que s'hagi certificat, al menys un 20% 

del pressupost total del contracte, volum d'obra que no serà susceptible de revisió. 

2.‐  Una  vegada  executat  aquest  percentatge  d'obra,  perquè  hi  hagi  revisió,  serà  condició 

indispensable que el coeficient resultant de l'aplicació dels índex de preus oficialment aprovats 

a  les  fórmules  polinòmiques,  corresponents  a  cada  contracte,  sigui  superior  a  un  enter 

vint‐i‐cinc  mil∙lèsimes  (1,025),  o  inferior  a  zero  enters  nou‐centes  setanta‐cinc  mil∙lèsimes 

(0,975). Després es procedirà a la revisió restant o sumant el coeficient resultant segons sigui 

superior o inferior a la unitat, zero enters vint‐i‐cinc mil∙lèsimes (0,025), obtenint així el coefici‐

ent que s'ha d'aplicar a la part d'obra pendent d'executar. 
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3.‐ Després es tindran en compte cada mes, sumant‐los algebraicament,  tots els augments o 

disminucions que resultin de l'aplicació dels índex oficials de preus, sempre restant o sumant el 

coeficient  resultant,  segons  correspongui,  zero  enters  vint‐i‐cinc  mil∙lèsimes  (0,025),  per  a 

obtenir el coeficient aplicable. 

La quantitat  resultant de  la revisió, calculada amb  les normes establertes en aquest Decret  ‐ 

Llei, s'abonarà a  la part beneficiada sense cap deducció,  llevat de  la que correspongui per  la 

baixa de licitació si es que n'hi hagués. 

Perquè els Contractistes tinguin dret a  la revisió en qualsevol de  les modalitats previstes per 

aquest Decret ‐ Llei, hauran d'haver complert estrictament el termini contractual i els parcials 

que  s'aprovin  als  programes  de  treball  establerts  per  la  Direcció  Facultativa,  desenvolupant 

l'obra d'una manera fidel al ritme previst, essent preceptiu l'informe favorable a la Direcció  

Facultativa. Les pròrrogues que s'hagin fet per motius  imputables al Contractista no privaran 

del dret de revisió. 

Les  revisions  que  procedeixin  es  faran  efectives  mitjançant  l'abonament  o  descompte 

corresponent a les certificacions parcials de l'obra, o, a la liquidació final del contracte. 

Art.53‐  Índex. 

Les  liquidacions  provisionals  de  revisió  es  practicaran  tenint  com a  base  els  últims  índex  vi‐

gents, si els corresponents al mes a què es refereix la certificació parcial d'obres no han estat 

publicats al Butlletí Oficial de l'Estat. 

Art.54‐  Data inici obres. 

La Contracta haurà de començar a les obres dins dels 15 dies següents a la data d'adjudicació 

definitiva de  les mateixes. Les obres hauran d'estar acabades el 30 de novembre de 2014. El 

termini de garantia de 12 mesos. 

 

3‐GENERALS DELS MATERIALS 

Art.55‐  Plecs generals. 

En general són vàlides totes les prescripcions que, referents a les condicions que han de satis‐

fer els materials, apareguin a les Instruccions, Plecs de Condicions o Normes Oficials que regla‐

mentin  la  recepció,  transport,  manipulació  o  utilització  de  cadascun  dels  materials  que  es 

necessitin a les obres d'aquest Projecte, sempre que no s'oposin a les prescripcions particulars 

del Present Capítol. 



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
 
 
 

305 
 

Art.56‐  Procedència dels materials. 

El  Contractista  proposarà  al  Director  d'Obra  les  canteres,  graveres,  fàbriques  demarques 

prefabricades i en general la procedència de tots els materials que s'utilitzin a les obres, per la 

seva aprovació, en l'entès de què l'acceptació en principi d'un material, no serà obstacle per a 

poder refusar‐lo d'ara endavant, si variessin les seves característiques primitives. En cap cas es 

procedirà a la utilització en obra de materials de procedència no aprovada. 

Art.57‐  Assaigs. 

Les mostres de cada material que a judici de la Direcció d'Obra necessitin ésser assajats, seran 

subministrades pel Contractista, corrent a càrrec seu tots els assajos de qualitat corresponents. 

Aquests  assajos  podran  realitzar‐se  al  Laboratori  de  l'Obra,  si  així  ho  autoritzes  el  Director 

d'Obra; en cas contrari ho podrà designar el Laboratori Oficial que cregui oportú. 

Art.58‐  Emmagatzematge. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta conservació i en la 

forma que es faciliti la seva inspecció en cas necessari. 

Art.59‐  Materials que no siguin de rebre. 

Podran refusar‐se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en aquest Plec 

per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels assajos indicats en l'article 57. 

En  cas  de  no  conformitat  amb  els  resultats  de  les  proves  citades,  bé  pel  Contractista  o  pel 

Director  de  l'obra,  es  sotmetrà  la  qüestió  al  Laboratori  Central  d'Assajos  de  Materials  de 

Construcció,  dependent  del  Ministeri  d'Obres  Públiques,  essent  obligatòries  per  ambdues 

parts, l'acceptació dels resultats que s'obtinguin i de les conclusions que formuli. 

El Director d'Obra podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a retirar del terreny de 

l'obra  els  materials  rebutjats.  En  cas  d'incompliment  d'aquesta  ordre  podrà  procedir  a 

retirar‐los per compte i risc del Contractista. 

Art.60‐  Materials defectuosos però acceptables. 

Si  els  materials  fossin  defectuosos  però  acceptables  a  judici  de  la  Direcció  d'Obra  podran 

emprar‐se, essent el Director qui després d'escoltar al Contractista assenyali el preu que s'han 

de valorar. 

Si el Contractista no estès conforme amb el preu fixat vindrà obligat a substituir dits materials 

per altres que acompleixin totes les condicions assenyalades en aquest Plec. 
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Art.61‐  Productes d'excavació. 

El Contractista podrà emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials que obtingui de 

l'excavació,  sempre  que  aquests  acompleixin  les  condicions  previstes  al  present  capítol.  Per 

utilitzar  els  esmentats  materials  en  d'altres  obres  serà  necessari  l'autorització  del  Director 

d'obra. 

Art.62‐  Materials en instal∙lacions auxiliars. 

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal∙lacions i obres, que parcialment 

fossin  susceptibles  de  quedar  formant  part  de  les  obres  de manera  provisional  o  definitiva, 

acompliran  les  especificacions  del  present  Plec,  així,  camins,  obres  de  terra,fonaments, 

ancoratges, armadures o empalmes, etc. 

Art.63‐  Responsabilitats del Contractista. 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per  la qualitat d'ells,  i 

quedarà  subsistent  fins  que  es  rebin  definitivament  les  obres  en  què  dits  materials  s'hagin 

emprat. 

Art.64‐  Materials no inclosos al present Plec. 

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d'ésser emprats en l'obra, seran 

de  provada  qualitat,  devent  presentar  el  Contractista,  per  a  recavar  l'aprovació  del Director 

d'Obra,  tots  els  catàlegs,  mostres,  informes  i  certificats  dels  corresponents  fabricants  que 

s'estimin  necessaris.  Si  la  informació  no  es  considera  suficient,  podrà  exigir‐se  els  assajos 

oportuns dels materials a utilitzar. 

El Director d'Obra, podrà refusar tots els materials que no reuneixin, al seu judici, la qualitat i 

condicions necessàries a que han d'ésser destinats, d'acord amb lo estipulat anteriorment als 

articles 59 i 60. 

 
 
 
Jordi Castilló Carretero  

Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 
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MATERIALS BÀSICS 

1. Aspectes generals 

S'especifiquen  les  propietats  i  característiques  que  han  de  tenir  els  materials  que  s'han 

d'utilitzar a  l'obra. En cas que algun material o característica nio s'hagi definit suficientment, 

haurà de suposar‐se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que 

haurà de complir la normativa tècnica vigent. 

 

2. Materials bàsics 

2.1. Aigua 

Definició: aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

 Confecció de formigó 

 Confecció de morter 

 Confecció de pasta de guix 

 Reg de plantacions 

 Conglomerats de grava‐ciment, terra‐ciment, grava‐emulsió, et. 

 Humectació de bases o subbases 

 Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 

Característiques generals: 
 

 Poden utilitzar‐se les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

 Si  ha  d'utilitzar‐se  per  a  la  confecció  o  el  curat  de  formigó  o  de  morters  i  no  hi  ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

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

      Total de substancies dissoltes (UNE 7‐130) <= 15 g/l 

      Sulfats, expressats en SO4‐ (UNE 7‐131) 

 En cas d'utilitzar‐se ciment SR <= 5 g/l 

 En la resta de casos  <= 1 g/l 

      Ió clor, expressat en Cl‐ (UNE 7‐178) 

 Formigó pretesat  <= 1 g/l 

 Formigó armat  <= 3 g/l 

 Formigó en massa amb armadura de fissuració <= 3 g/l 

      Hidrats de carboni (UNE 7‐132): 0 

      Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7‐235) <= 15 g/l 

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

  Pretensat  <= 0,2% pes de ciment 

  Armat  <= 0,4% pes de ciment 

 En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 
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2.2. Sorra per a la confecció de formigó i morter 

Característiques generals: 
 

 Sorra procedent de roques calcàries, amb grànuls de forma arrodonida o polièdrica. 

 La  composició  granulomètrica  ha  de  ser  l'adequada  al  seu  ús,  o  si  no  consta,  la  que 

estableixi explícitament la D.F. 

 No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 

 Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE 7‐082): Baix o nul 

 Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933‐2)  <= 4 mm 

 Terrossos d'argila (UNE 7‐133) <= 1% en pes 

 Partícules toves (UNE 7‐134): 0% 

 Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 g/cm3 (UNE 7‐244) <= 0,5% en pes 

 Compostos de sofre (SO3) i referits a granulat sec (UNE_EN 1744‐1)  <= 0,4% en pes 

 Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146‐507‐1/2) Nul.la 

 Sulfats  solubles  en  àcid,  expressats  en  SO  i  referits  al  granulat  sec  (UNE_EN  1744‐1)

  <= 0,8% en pes 

 Clorurs expressats en Cl‐ i referits al granulat sec (UNE 83‐124 EXP) 

      Formigó armat o en massa  amb armadures de fissuració <= 0,05% en pes 

      Formigó pretensat <= 0,03% en pes 

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

         Pretensat <= 0,2% pes de ciment 

         Armat <= 0,4% pes de ciment 

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

 Estabilitat (UNE 7‐136): 

  Pèrdua de pes amb sulfat sòdic  <= 10% 

  Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic  <= 15% 
 

Normativa de compliment obligatori: 
 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 SORRA  PER  A  LA  CONFECCIÓ  DE MORTERS:  NBE  FL‐90  "Muros  resistentes  de  fábrica  de 

ladrillo." 

 

2.3. Granulat per a la confecció de formigó i morter 

Característiques generals: 
 

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

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

 El Contractista sotmetrà a  l'aprovació de  la Direcció d'Obra  les pedreres o dipòsits que es 

proposi emprar per  l'obtenció d'àrids de m orters  i  formigons, aportant  tots els elements 

justificatius  que  li  siguin  requerits  per  la  Direcció  d'Obra.  Aquesta  podrà  refusar  totes 
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aquelles  procedències  que,  al  seu  criteri,  obligarien  a  un  control  massa  freqüent  dels 

materials que se n'extreguessin. 

 Els àrids destinats a la fabricació de formigons s'hauran de sotmetre a l'assaig d'identificació 

per  raigs  X,  del  que  s'haurà  de  deduir  que  no  tenen  cap  component  expansiu.  En  cas 

contrari, seran rebutjats i no es podran emprar. 

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

facin constar que compleixen totes les exigències del PG‐3 i la instrucció EHE‐98, aprovada 

pel Reial Decret 2661/1998 per a ser utilitzats en la fabricació de formigó. 

 

2.4. Bloc de pedra per a formació d'escollera 
 

 

 

Definició: bloc de pedra natural calcàrea, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
 

Característiques generals: 
 

 La  pedra  que  s'usi  per  a  la  formació  d'escolleres  serà  de  gra  uniforme  i  constitució 

homogènia, angulosa i resistent a l'aigua, al foc i a qualsevol fenomen de meteorització.  

 No ha de tenir esquerdes, nòduls, argiles ni restes orgàniques.  

 En ser  colpejada per un martell ha de donar un so clar,  i els  fragments despresos han de 

tenir arestes vives. 

 El pes dels blocs de pedra serà com a mínim mil  (1.000) kg 

 El coeficient de Los Angeles serà inferior a 50 

 Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm) >= 500 kg/cm2 

 Els  blocs  es  col∙locaran de manera que,  quedant  els  uns  sobre  els  altres  d'acord  amb  les 

seccions tipus del projecte o  les  indicacions de  la Direcció d'Obra,  l'escollera sigui estable 

per si mateixa. 
 

Normativa de compliment obligatori: 

PG  3/75  "Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para Obras  de  Carreteras  y  Puentes." 

Amb  les esmenes aprovades per  les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86  (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88  (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89  (BOE n° 118 del 18.5)  i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 

2.5. Fusta tractada per a baranes 
 

 

 

Definició: Pals tipus RTI (roll tornejat i impregnat) del diàmetre especificat 
 

Característiques generals: 
 

 Tota  la  fusta  estarà  tractada  amb  sistema  autoclau  buit‐pressió  per  a  classe  d’ús  4  (a  la 

intempèrie i en contacte directe amb el terra, fins i tot aigua dolça) segons UNE‐EN 335‐1/2 

amb sals hidrosolubles registrades per la DGSPC del Ministeri de Sanitat i Consum 
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Normativa de compliment obligatori: 

 
EN‐335 sobre la Durabilidad de la Madera 
 

3. Material per a ferms: tot‐ú artificial 

Definició:  mescla  de  granulats  amb  granulometria  contínua,  procedent  de  la  trituració  de 

pedra de cantera o grava natural. 
 

Característiques generals: 
 

 El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini 

la D.F. La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7‐050) ha de ser més petita que els dos terços 

de la passada pel tamís 0,04 (UNE 7‐050). 

 Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga ni d'altres matèries 

estranyes (comprovat mitjançant assaigs amb sosa càustica o similar). 

 Coeficient de neteja (NLT‐172) >= 2 

 El tot‐u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. La D.F. ha 

de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda 

dins d'un dels fusos següents: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦                       ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE   ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                       ¦     ZA (40)    ¦            ZA (25)                ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦         40          ¦       100       ¦               ‐‐‐                      ¦ 
¦         25          ¦     75‐100   ¦               100                    ¦ 
¦         20          ¦     60‐90     ¦            75‐100                 ¦ 
¦         10          ¦     45‐70     ¦             50‐80                  ¦ 
¦           5          ¦     30‐50     ¦             35‐60                  ¦ 
¦           2          ¦     16‐32     ¦             20‐40                  ¦ 
¦  400 micres  ¦      6‐20      ¦              8‐22                    ¦ 
¦    80 micres  ¦      0‐10      ¦                 0                       ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
 
 
 
 
 
 
 

 La  fracció  retinguda pel  tamís 5  (UNE 7‐050) ha de contenir,  com a mínim, un 75% per a 

trànsit T0 i T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més 

cares de fractura. 

 Índex de llenques (NLT‐354) <= 35 

 Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT‐149): 

     ‐ Trànsit T0 i T1  < 30 

     ‐ Resta de trànsits  < 35 

 Equivalent de sorra (NLT‐113): 

     ‐ Trànsit T0 i T1  > 35 

     ‐ Resta de trànsits  > 30 
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 El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT‐105 i NLT‐106. 
 

Normativa de compliment obligatori: 
 

 PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 6.1 Y 2‐IC/89 Instrucción 6.1 y 2‐IC de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de 

Firme 

 

4. Formigó 

Definició: Formigó elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el 

títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril 
 

Característiques generals: 
 

 Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

 La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació  i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

 Consistència 
 Grandària màxima del granulat 
 Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
 Resistència  característica  a  compressió  per  als  formigons  designats  per 

propietats 
 Contingut  de  ciment  expressat  en  kg/m3,  per  als  formigons  designats  per 

dosificació 
 La  indicació  de  l'us  estructural  que  tindrá  el  formigó:  en  massa,  armat  o 

pretensat 
 La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T‐R/C/TM/A 

 T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat,  i HP pel 
formigó pretensat 

 R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
 C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
 TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

 A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 

la  mescla  del  formigó,  garantint  al  peticionari  les  característiques  especificades  de 
grandaria  máxima  del  granulat,  consistència  i  resistència  característica,  així  com  les 
limitacions  derivades  del  tipus  d'ambient  especificat  (contingut  de  ciment  i  relació 
aigua/ciment) 

 En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de  les  característiques  especificades  de  grandària  màxima  del  granulat,  consistencia  i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

 En  els  formigons  amb  característiques  especials  o  d'altres  de  les  especificades  en  la 
designació,  les  garanties  i  les  dades  que  el  suministrador  hagi  d'aportar  serán 
especificades abans de l'inici del subministrament. 

 El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
 
 
 

313 
 

 Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

 Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 
de  cendres  volants  o  fum  de  sílice  per  la  seva  confecció.  En  estructures  d'edificació,  si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

 La  central  que  subministri  formigó  amb  cendres  volants  realitzarà  un  control  sobre  la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la 
D.F.,  o  disposarà  d'un  segell  o  marca  de  conformitat  oficialment  homologat  a  nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 

 Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
 En  cap  cas  la  proporció  en  pes  de  l'additiu  no  ha  de  superar  el  5%  del  pes  del  ciment 

utilitzat. 
 Tipus de ciment: 

 Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80‐301) 
 Ciments per a usos especials(UNE 80‐307) 
 Formigó armat  Ciments comuns(UNE 80‐301) 
 Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A‐D(UNE 80‐307) 
 Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80‐305) 
 Es  consideren  inclosos  els  ciments  de  característiques  addicionals  com  els 

resistents  als  sulfats  i/o  a  l'aigua  de  mar(UNE  80‐303),  i  els  de  baix  calor 
d'hidratació (UNE 80‐306) 

 Classe del ciment  >= 32,5 
 El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 

en  funció  de  la  classe  d'exposició  (taula  37.3.2.a).  La  quantitat  mínima  de  ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 Obres de formigó en massa  >= 200 kg/m3 
 Obres de formigó armat  >= 250 kg/m3 
 Obres de formigó pretensat  >= 275 kg/m3 
  A totes les obres  <= 400 kg/m3 

 La  relació  aigua/ciment  ha  d'estar  d'acord  amb  les  prescripcions  de  la  norma  EHE,  en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
 Formigó en massa  <= 0,65 kg/m3 
 Formigó armat  <= 0,65 kg/m3 
 Formigó pretensat  <= 0,60 kg/m3 

 Assentament en el con d'Abrams (UNE 83‐313): 
 Consistència seca  0 ‐ 2 cm 
 Consistència plàstica  3 ‐ 5 cm 
 Consistència tova  6 ‐ 9 cm 
 Consistència fluida  10‐15 cm 

 L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
 Pretensat  <= 0,2% pes del ciment 
 Armat  <= 0,4% pes del ciment 
 En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes del ciment 

 Toleràncies: 
 Assentament en el con d'Abrams: 

 Consistència seca  Nul 
 Consistència plàstica o tova  ± 1 cm 
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 Consistència fluida  ± 2 cm 
 

Condicions de subministrament i emmagatzematge: 
 

 Subministrament: En camions formigonera. 
 El  formigó  ha d'arribar  a  l'obra  sense  alteracions  en  les  seves  característiques,  formant 

una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
 Queda expressament prohibit  l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 
 Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 El  subministrador  ha  de  lliurar  amb  cada  càrrega  un  full  on  constin,  com  a mínim,  les 

dades següents: 
‐ Nom de la central que ha elaborat el formigó 
‐ Número de sèrie del full de subministrament 
‐ Data de lliurament 
     ‐ Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
 ‐ Especificacions del formigó: 
          ‐ Resistència característica 
          ‐ Formigons designats per propietats: 
               ‐ Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               ‐ Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          ‐ Formigons designats per dosificació: 
               ‐ Contingut de ciment per m3 
               ‐ Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          ‐ Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          ‐ Tipus, classe i marca del ciment 
          ‐ Grandària màxima del granulat 
           ‐ Consistència 
          ‐ Tipus d'additiu segons UNE_EN 934‐2, si n'hi ha 
          ‐ Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
‐ Designació específica del lloc de subministrament 
     ‐ Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     ‐ Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
‐ Hora límit d'us del formigó 
 

Normativa de compliment obligatori:  EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

 

 

 

 

6. Materials per a senyalització i abalisament 
 

6.1. Barrera de seguretat metàl∙lica 
  

 

 

 

 

Definició: Barrera de seguretat metàl∙lica de perfil de doble ona o biona 
 

Característiques generals: 
 

 Les tanques de seguretat seran de perfil de doble ona i hauran de complir les normes UNE 

135‐112, UNE 135‐121 i UNE 135‐122. 

 El perfil de la tanca, els separadors i terminals seran d'acer laminat en calent 
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 El gruix nominal del perfil de doble ona serà de 3 mm, amb un desenvolupament de 473 

mm, amb una tolerància de +‐ 6/3 mm. 

Normativa de compliment obligatori:   

 Les tanques de seguretat seran de perfil de doble ona i hauran de complir les normes UNE 

135‐112, UNE 135‐121 i UNE 135‐122. 

 El perfil de la tanca, els separadors i terminals tindran les característiques fixades a la UNE 

36.093 per al grau AP‐11.  

 L'acer per a  la  fabricació de pals  i  d'altres accessoris  serà de grau AP‐11 definit  a  la UNE 

36.570 per a perfils oberts conformats en fred. En els pals es podran utilitzar perfils en C i 

UPN.   
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UNITATS D'OBRA. PROCÉS D'EXECUCIÓ, CONTROL, 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
 

1. Replantejament 

 Tots  els  treballs  de  replanteig  de  les  obres  seran  realitzats  per  compte  i  risc  del 

contractista 

 La Direcció d'Obra comprovarà el replanteig executat pel contractista,  i aquest no podrà 

iniciar l'execució de cap obra o part d'ella sense haver obtingut la correponent aprovació. 

 La  Direcció  Ambiental  de  l’obra  supervisarà  el  grau  de  compliment  de  les  mesures  de 

correcció  de  l’impacte  ambiental  i  paisatgístic,  i  proposarà  noves  mesures  en  cas  que 

calgui millorar‐les. 

 L'aprovació  per  part  de  la  Direcció  d'Obra  del  replanteig  efectuat  pel  contractista  no 

disminuirà  la  responsabilitat  del  contratista  en  l'execució  de  les  obres.  Els  perjudicis 

ocasionats  pels  errors  de  replanteig  deguts  al  contratista  hauran  de  ser  solucionats  a 

càrrec d'aquest en la forma que indiqui la Direcció d'Obra. 

 El  contractista  haurà  de  proveir  al  seu  càrrec  tots  els  mitjans  materials  i  humans 

necessaris per efectuar els replanteigs d'acord amb les característiques de l'obra. 

 

2. Maquinària i mitjans auxiliars 

 El contractista està obligat a disposar en obra de totes les màquines i mitjans necessaris 

per  a  l'execució  de  les  obres  en  les  condicions  de  qualitat,  potència,  capacitat  de 

producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte. 

 Si durant  l'execució de  les obres  la Direcció observa que, per canvi de  les condicions de 

treball  o  qualsevol  altre  motiu,  els  equips  autoritzats  no  fossin  idonis  o  suficients  per 

complir amb el Programa de  treball, hauran de ser substituïts o  incrementats per altres 

que ho siguin. 

 Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran incloses 

als  preus  de  les  unitats  corresponents,  i  en  conseqüència,  no  seran  abonades 

separadament. 

 

3. Condicionament de l'entorn dels camins 

3.1. Desbrossat de la vegetació del camí i tallada d'arbres  

Definició:  consistirà  en  el  desbrossat  amb  motodesbrossadora  de  la  vegetació  herbàcia  i 

arbustiva del  ferm  i  l’entorn del  camí  en una amplada de 2 metres.  Trituració  in  situ  de  les 

restes  vegetals  generades  amb  la motodesbrossadora.  En  la  partida  de  desbrossat  intensiu, 

s’inlou  també  la poda amb motoserra de  les branques d’arbres  situats als marges del  camí  i 
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que envaeixen el gàlig de 2 metres d'alçada, i puntualment, la tallada amb motoserra d’arbres 

caiguts sobre el camí, o totalment inclinats sobre el mateix i amb un risc de caiguda imminent, 

segons el marcatge de  la Direcció d’Obra, el  trosseig de  les  restes de  tallada  i de poda amb 

motoserra a trossos d’un màxim de 100 cm, i apartat de les mateixes del traçat del camí. Als 

trams on no es  facin  tasques mecanitzades de millora del  ferm del  camí,  repàs  i  espedregat 

amb eines manuals del ferm, apartant  les pedres de diàmetre superior a 15 cm al marge del 

camí i regularitzant la plataforma del mateix. 

Amidament  i  abonament:  partida  alçada  a  justificar  mitjançant  els  quilòmetres  de  camí 

desbrossats. 

 

4. Ferms 

4.1. Repàs i piconatge de l'explanada del camí 

Definició:  consistirà  en  una  regularització  del  ferm  amb motonivelladora,  rippant‐lo  allà  on 

estigui molt deteriorat i netejant les cunetes, deixant una superfície acabada amb un pendent 

transversal del dos per cent (2%) a dues aigües, i un peralt als revolts amb un pendent del dos 

per cent (2%). Posterior compactat al noranta‐cinc per cent (95%) del Proctor Modificat amb 

compactador quan es donin  les condicions d'humitat del material adequades,  ja sigui perque 

s'hagi regat o per acció de la pluja. 

Condicions d'execució: 

 Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat fins 

tenir la humitat correcta per treballar. 

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

 S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs. 

 S'ha  d'eliminar  de  la  superfície  qualsevol  material  tou,  inadequat  o  inestable  (bosses 

d'aigua,  argiles  expandides,  etc.),  que  no  pugui  compactar‐se  adecuadament,  els  forats 

que en resultin, s'han de reblir amb material adequat. 

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

mateixes existents i de compacitat igual. 

 El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.  

 Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar‐se al final unes passades sense 

aplicar‐hi vibració.  

 En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 

Amidament i abonament: metres linials de camí repassat 

 

4.2. Base de tot‐ú artificial 

Definició:  consistirà en estendre amb motonivelladora una capa de  tot‐ú artificial, deixant‐la 

anivellada  amb  un  pendent  transversal  del  dos  per  cent  (2%)  a  dues  aigües,  i  un  peralt  als 



Projecte actualitzat de l’itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant 
Antoni i Terradets 
 
 
 

318 
 

revolts amb un pendent del dos per cent  (2%). Posterior compactat al noranta‐vuit per  cent 

(98%)  del  Proctor  Modificat  amb  compactador  quan  es  donin  les  condicions  d'humitat  del 

material adequades, ja sigui perque s'hagi regat o per acció de la pluja. 

Condicions d'execució: 

 Toleràncies d'execució: 
  ‐ Nivell de la superfície: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦   TOT‐U    ¦      TRÀFIC     ¦  NIVELL   ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦ Artificial  ¦  T0, T1 o T2  ¦ ± 15 mm  ¦ 
¦ Artificial  ¦      T3 o T4    ¦ ± 20 mm  ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
       ‐ Replanteig de rasants + 0 
       ‐ 1/5 del gruix teòric 
       ‐ Planor   ± 10 mm/3 m 
 
 La  capa  no  s'ha  d'estendre  fins  que  s'hagi  comprovat  que  la  superfície  sobre  la  que  ha 

d'assentar‐se  té  les  condicions  de  qualitat  i  formes  previstes,  amb  les  toleràncies 

establertes.  Si  en  aquesta  superfície  hi  ha  defectes  o  irregularitats  que  excedeixen  les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

 No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent.  La  humitat  òptima  de  compactació,  deduïda  de  l'assaig  "Próctor  Modificat 

(PM)",  segons  la  norma NLT‐108/72,  s'ha  d'ajustar  a  la  composició  i  forma d'actuació  de 

l'equip de compactació.  

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

alteracions  en  la  seva  humitat  de  tal  manera  que  es  superi  en  més  del  2%  la  humitat 

òptima.  

 L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix comprès entre 10 i 30 cm.  

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

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

 La  compactació  s'ha  d'efectuar  longitudinalment,  començant  per  les  vores  exteriors  i 

progressant cap al  centre per a cavalcar‐se en cada  recorregut en un ample no  inferior a 

1/3 del de l'element compactador.  

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

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin  la utilització de  l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

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

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest  incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la D.F.  

 Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o 

retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
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 La preparació del  tot‐u artificial  s'ha de  fer a central  i no "in situ". L'addició de  l'aigua de 

compactació  també  s'ha  de  fer  a  central  excepte  en  els  casos  en  que  la  D.F.  autoritzi  el 

contrari. 

 

Amidament i abonament: metres cúbics (m3) de base de tot‐ú artificial estesa i compactada 

 

Normativa de compliment obligatori:   

 PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 6.1 i 2‐IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2‐IC: Secciones de Firme." 

 

5. Senyalització i abalisament 

5.1. Instal∙lació de baranes de protecció metàl∙liques 

Definició: consistirà en adquirir i col∙locar les barreres de seguretat de tipus semirígid, així com 

les seves correponents terminals, als indrets determinats per la Direcció d'Obra. 

Condicions d'execució: 

 La  superposició  dels  diferents  trams  es  farà  en  sentit  del  trànsit,  és  a  dir,  que  no  els 

extrems de cada tram quedin a l'interior, quedant una superfície llisa sense cantos vius al 

costat del camí. 

 S'utilitzaran les barreres i elements auxiliars definits als plànols. 

Amidament i abonament: metres (m) de barana de protecció col∙locada.  

 

5.2. Instal∙lació de baranes de fusta 

Definició: consistirà en adquirir i col∙locar baranes de fusta amb pals tipus RTI, amb puntals de 

10 cm de diàmetre i 150 cm d'alçada fixats a terra amb daus de 20x20 cm de costat i 40 cm de 

profunditat de formigó H‐100. Travessers de 8 cm de diàmetre de 150 cm de longitud fixats als 

puntals amb pletines metàl∙liques. 

Condicions d'execució: 

 Tota  la  fusta  estarà  tractada  amb  sistema  autoclau  buit‐pressió  per  a  classe  d’ús  4  (a  la 

intempèrie i en contacte directe amb el terra, fins i tot aigua dolça) segons UNE‐EN 335‐1/2 

amb sals hidrosolubles registrades per la DGSPC del Ministeri de Sanitat i Consum. 
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 L’empresa  adjudicatària  haurà  d’entregar  a  la  Direcció  d’Obra  la  fitxa  tècnica  de  la  fusta 

utilitzada per demostrar la classe d’ús del tractament de la fusta. 

Amidament i abonament: metres (m) de barana de fusta col∙locada. 

5.3. Senyalèctica 

Definició:  consistirà  en  dissenyar,  adquirir,  i  col∙locar  les  senyals  contemplades  al  projecte, 

segons les indicacions de la Direcció d’Obra. 

Condicions d'execució: 

Les  característiques  tècniques  de  la  senyalèctica  seguirà  les  indicacions  del  Manual  de 

Senyalització d’Espais Naturals de la Generalitat de Catalunya, i el disseny i colors seguiran el 

Manual  de  senyalització  de  camins  per  a  la mobilitat  no motoritzada,  editat  per  la  Direcció 

General de Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any 2018: 
 

Subministrament: la cartelleria s'ha de transportar amb camions de caixa llisa, convenientment 

embalats amb plàstic anti‐cops i sobre palets per evitar que s’hi donin cops o es ratllin. 

 

Amidament i abonament: unitats instal∙lades segons definició de projecte. 

 

 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  

Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

Document signat electrònicament 
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DOCUMENT III 

 

PLÀNOLS 
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Índex de cartografia 

 

Plànols  comuns  al  lot  1  (moviment  de  terres  i  altres  actuacions)  i  lot  2  (estructures 

metàl∙liques): 

Plànol 1. Plànol de situació general. 

Plànol 2. Plànol de situació. Escala 1:60.000 
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Definició de trams:

A: Eixamplar espi pel nou camí terraplenant
B:  Eixamplar espai pel nou camí excavant
C: Terreny pla o camí existent que es millora
D: Millora o obertura de sender NOMÉs per peatons
E: Construcció de passera
J: Actuacions especials
K: Antiga carretera C13 o camí asfaltat sense actuació

El número indica el subtram, per diferenciar cada zona de 
treball al llarg del camí projectat.
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Definició de trams:

A: Eixamplar espi pel nou camí terraplenant
B:  Eixamplar espai pel nou camí excavant
C: Terreny pla o camí existent que es millora
D: Millora o obertura de sender NOMÉs per peatons
E: Construcció de passera
J: Actuacions especials
K: Antiga carretera C13 o camí asfaltat sense actuació

El número indica el subtram, per diferenciar cada zona de 
treball al llarg del camí projectat.
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Definició de trams:

A: Eixamplar espi pel nou camí terraplenant
B:  Eixamplar espai pel nou camí excavant
C: Terreny pla o camí existent que es millora
D: Millora o obertura de sender NOMÉs per peatons
E: Construcció de passera
J: Actuacions especials
K: Antiga carretera C13 o camí asfaltat sense actuació

El número indica el subtram, per diferenciar cada zona de 
treball al llarg del camí projectat.
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Definició de trams:

A: Eixamplar espi pel nou camí terraplenant
B:  Eixamplar espai pel nou camí excavant
C: Terreny pla o camí existent que es millora
D: Millora o obertura de sender NOMÉs per peatons
E: Construcció de passera
J: Actuacions especials
K: Antiga carretera C13 o camí asfaltat sense actuació

El número indica el subtram, per diferenciar cada zona de 
treball al llarg del camí projectat.
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SANT ANTONI I TERRADETS

Definició de trams:

A: Eixamplar espi pel nou camí terraplenant
B:  Eixamplar espai pel nou camí excavant
C: Terreny pla o camí existent que es millora
D: Millora o obertura de sender NOMÉs per peatons
E: Construcció de passera
J: Actuacions especials
K: Antiga carretera C13 o camí asfaltat sense actuació

El número indica el subtram, per diferenciar cada zona de 
treball al llarg del camí projectat.
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6.1

Seccions tipus

Secció tipus dels trams “A”, on es projecta eixamplar l’espai pel nou camí mitjançant terraplenat

Secció tipus als trams A3, A4, A6 i A8, entre la carretera C13 i l’embassament de Sant Antoni

Unitat d’obra 2.1 corresponent als trams tipus “A”:

Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera per generar una plataforma
d'amplada mitjana de 3 metres per on passarà el nou camí, mitjançant prèvia
regularització del terreny i posterior terraplenat amb tot‐ú artificial, compactat al 98%
del PM. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la
carretera, estaran limitades per l'espai disponible i la presència de la barrera de
seguretat tipus biona metàl∙lica.

ESTAT ACTUAL ACTUACIÓ PROJECTADA

Terraplenat
tot‐ú artificial

1 m

1,5 m

2 m
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6.2

Seccions tipus

ESTAT ACTUAL

ACTUACIÓ PROJECTADA

Secció tipus del recreixement d’un mur d’escollera per sostenir l’eixamplat del voral de la carretera mitjançant terraplenat

Exemple de la secció tipus al tram A5, entre la carretera C13 i l’embassament de Sant Antoni

La present secció tipus inclou les unitatd d’obra:

Unitat d’obra 3.5:

Construcció de mur de pedres d'escollera. Inclou subministrament de pedres d'un pes
superior a 0,5 tones i col∙locació. Totalment acabat

1,5 m

1,5 m

2 m

50 cm

1 m

Unitat d’obra 2.1 corresponent als trams tipus “A”:

Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera per generar una plataforma
d'amplada mitjana de 3 metres per on passarà el nou camí, mitjançant prèvia
regularització del terreny i posterior terraplenat amb tot‐ú artificial, compactat al 98%
del PM. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la
carretera, estaran limitades per l'espai disponible i la presència de la barrera de
seguretat tipus biona metàl∙lica.
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6.3

Seccions tipus

Secció tipus dels trams “A”, on es projecta eixamplar l’espai pel nou camí mitjançant terraplenat

Secció tipus al tram A9, entre la carretera C13 i l’embassament de Terradets

ESTAT ACTUAL

ACTUACIÓ PROJECTADA

Terraplenat i base del 
camí amb tot‐ú artificial

Unitat d’obra 2.1 corresponent als trams tipus “A”:

Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera per generar una plataforma
d'amplada mitjana de 3 metres per on passarà el nou camí, mitjançant prèvia
regularització del terreny i posterior terraplenat amb tot‐ú artificial, compactat al 98%
del PM. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la
carretera, estaran limitades per l'espai disponible i la presència de la barrera de
seguretat tipus biona metàl∙lica.

1,5‐3 m

2,5 m

3 m
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6.4

Seccions tipus

C‐13

C‐13

ESTAT ACTUAL

ACTUACIÓ PROJECTADA

1 m

2,5 m

Secció tipus dels trams “B”, on es projecta eixamplar l’espai pel nou camí mitjançant excavació del talús

Secció tipus al tram B2 i B4

La present secció tipus inclou dues unitats d’obra:

Unitat d’obra 2.2 corresponent als trams tipus “B”:

Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera o del camí de servitud del
canal de reg per generar una plataforma d'amplada de 2,5 metres per on passarà el
nou camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior excavació del talús.
Retirada del material sobrant amb camió fins a dipòsit controlat. Les condicions
d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera C13 o del canal de
reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de la barrera de seguretat
tipus biona metàl∙lica.

Unitat d’obra 2.5:

Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa
de 10 cm de tot‐ú artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària,
al voral de la carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible
i/o la presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl∙lica.

1 m
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6.5

Seccions tipus

Secció tipus dels trams “B”, on es projecta eixamplar l’espai pel nou camí mitjançant excavació del talús

Secció tipus al tram B6 i B7

La present secció tipus inclou dues unitats d’obra:

Unitat d’obra 2.2 corresponent als trams tipus “B”:

Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera o del camí de servitud del
canal de reg per generar una plataforma d'amplada de 2,5 metres per on passarà el
nou camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior excavació del talús.
Retirada del material sobrant amb camió fins a dipòsit controlat. Les condicions
d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera C13 o del canal de
reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de la barrera de seguretat
tipus biona metàl∙lica.

Unitat d’obra 2.5:

Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa
de 10 cm de tot‐ú artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària,
al voral de la carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible
i/o la presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl∙lica.

ESTAT ACTUAL

ACTUACIÓ PROJECTADA

1 m

2,5 m

Canal de reg

Canal de reg
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6.6

Seccions tipus

Secció tipus dels trams “B”, on es projecta eixamplar l’espai pel nou camí mitjançant excavació del talús

Secció tipus al tram B6 i B7

La present secció tipus inclou dues unitats d’obra:

Unitat d’obra 2.2 corresponent als trams tipus “B”:

Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera o del camí de servitud del
canal de reg per generar una plataforma d'amplada de 2,5 metres per on passarà el
nou camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior excavació del talús.
Retirada del material sobrant amb camió fins a dipòsit controlat. Les condicions
d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera C13 o del canal de
reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de la barrera de seguretat
tipus biona metàl∙lica.

Unitat d’obra 2.5:

Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa
de 10 cm de tot‐ú artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària,
al voral de la carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible
i/o la presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl∙lica.

ESTAT ACTUAL

ACTUACIÓ PROJECTADA

1 m

2,5 m

Canal de reg

Canal de reg
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6.7

Seccions tipus

ESTAT ACTUAL

ACTUACIÓ PROJECTADA

Secció tipus dels trams “C”, on es projecta condicionar l’itinerari millorant el ferm d’un camí rural existent o 
en un terreny pla, mitjaçant estesa i compactació d’una base de tot‐ú artificial.

Secció tipus als trams C1, C2, C6, C7, C10, C11, C13, J4, C18 i C19

La present secció tipus inclou dues unitats d’obra:

Unitat d’obra 2.3 corresponent als trams tipus “C”:

Retirada amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm de terra vegetal per formar la
base del nou camí. Retirada del material extret amb camió fins a dipòsit controlat.

Unitat d’obra 2.6:

Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa
de 10 cm de tot‐ú artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària
seran bones, ja que es tracta de camins rurals existents

2,5 – 3,5 m

2,5 – 3,5 m
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6.8

Seccions tipus

Actuacions puntuals. Secció tipus de la demolició de baixants de cuneta de carretera i construcció de gual de formigó

6 unitats als trams A2, C2, A4 i A9

La present secció tipus inclou la unitat d’obra 3.1:

Demolició de la baixant de cuneta de la carretera feta amb peces prefabricades de
formigó en un tram de 1,5 m d'amplada al seu pas pel nou camí al voral de la
carretera. Al seu lloc, construcció d'un petit gual de formigó HM‐30/B/10/I+E amb
fibres de 1,5 m d'amplada, 1 m de longitud, 10 de gruix i una profunditat màxima de
20 cm, de secció triangular per garantir el drenatge de l'aigua de la cuneta però alhora
permetre el pas de ciclistes i caminants de forma segura. Abocat des de camió, inclou
estés i vibrat amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós, i transport de tots els residus
i runa generats a abocador controlat.

ACTUACIÓ PROJECTADA

ESTAT ACTUAL

Alçat

Planta

Alçat

Planta

1 m

1,5 m
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6.9

Seccions tipus

Actuacions puntuals. 

Secció tipus de la construcció d’una cuneta transitable de formigó perquè faci alhora de drenatge i de 
camí peatonal i per bicicleta

Tram J1

La present secció tipus inclou la unitat d’obra 3.2:

Construcció de cuneta de formigó HM‐30/B/10/I+E abocat des de camió, armat amb
mallasso de 12x12x6 mm sobre una base de tot‐ú artificial existent. Gruix: 15 cm.
Secció triangular amb un costat llarg de 2,5 m i un costat curt de 50 cm. Pendent
principal cap al terraplè de la carretera. Inclou estesa i vibrat amb regle vibratori,
reglejat i acabat rugós.

ACTUACIÓ PROJECTADA

ESTAT ACTUAL

2,5 m
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6.10

Seccions tipus

Secció tipus dels trams on es pavimenta amb formigó un camí rural existent o un gual en un barranc

Trams C10, J4, C11 i C18

La present secció tipus inclou dues unitats d’obra:

Unitat d’obra 2.6:

Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa
de 10 cm de tot‐ú artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària
seran bones, ja que es tracta de camins rurals existents

Unitat d’obra 3.3:

Pavimentat de camí amb una capa de 15 cm de gruix de formigó HM‐30/B/10/I+E
abocat des de camió, armat amb mallasso de 12x12x10 mm sobre una base de tot‐ú
artificial existent. Inclou estesa i vibrat amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós.

ESTAT ACTUAL

ACTUACIÓ PROJECTADA

3‐3,5 m

3‐3,5 m

15x15x5
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6.11

Seccions tipus

Secció tipus dels trams on es construeix un gual de pedra d’escollera i formigó

2 guals als tram C18 (barranc d’Arguinsola i llau de Rodelló)

La present secció tipus inclou la unitat d’obra 3.4:

Construció de gual a nivell de la llera d'un barranc amb pedra d'escollera rejuntada
amb formigó HM‐30/B/10/I+E. Inclou excavació del terreny per assentar les pedres, i
transport a abocador controlat del material extret, i construcció de llosa de formigó de
10 cm de gruix

ESTAT ACTUAL

ACTUACIÓ PROJECTADA

1 m

Amplada 3 metres
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6.13 Secció tipus de la construcció d’una passera metàl∙lica sobre la llau de Regué / les Salades

Secció tipus de construcció de passera metàl∙lica sobre el barranc de Regué/les Salades

5 m

2,5 m 1,5 m

2,5 m 2 m
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Plànols específics del lot 2 (estructures metàl∙liques): 

Mapa 6.12. Passeres metàl∙liques 
 
Passera sobre la llau de Puigcercós 
1. Planta i alçat 
2. Planta i secció estructura 
3. Planta fonaments i detalls 
 
Passeres dels trams E1 i E4 
4. Planta de l’estructura 
5. Secció tipus i fonamentació 
 
6. Passeres dels trams E2 i E5. Planta de l’estructura 
7. Passeres del tram E3. Planta de l’estructura 
8. Passeres dels trams E2, E3 i E5. Secció tipus i fonamentació 
9. Passera del tram A9. Planta de l’estructura, secció tipus i detalls passera 
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Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 01  TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ PREEXISTENT

1 1000000001 Km Desbrossat intensiu amb motodesbrossadora de la vegetació herbàcia i arbustiva del ferm i l’entorn del camí en
una amplada total de 2 metres. Trituració in situ de les restes vegetals generades amb la motodesbrossadora de
capçal triturador. Poda amb motoserra de les branques d’arbres situats als marges del camí i que envaeixen el
gàlig de 2 metres d'alçada. Puntualment, tallada amb motoserra d’arbres caiguts o inclinats sobre el camí, o
situats al marge del camí o sobre la seva traça, segons el marcatge de la Direcció d’Obra (DO). Trosseig de les
restes de tallada i de poda amb motoserra a trossos d’un màxim de 100 cm, i apartat de les mateixes del traçat
del camí segons determini la DO. Als trams on no es facin tasques mecanitzades de millora del ferm del camí,
repàs i espedregat amb eines manuals del ferm, apartant les pedres de diàmetre superior a 15 cm al marge del
camí i regularitzant la plataforma del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram A3 (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

0,137 0,137 C#*D#*E#*F#

2 Tram E1 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#
3 Tram C1 0,066 0,066 C#*D#*E#*F#
4 Tram B2 0,063 0,063 C#*D#*E#*F#
5 Tram E2 0,074 0,074 C#*D#*E#*F#
6 Tram A5 0,251 0,251 C#*D#*E#*F#
7 Tram E3 0,119 0,119 C#*D#*E#*F#
8 Tram A6 0,064 0,064 C#*D#*E#*F#
9 Tram J1 0,181 0,181 C#*D#*E#*F#

10 Tram C3 0,026 0,026 C#*D#*E#*F#
11 Tram E4 0,058 0,058 C#*D#*E#*F#
12 Tram A7 0,085 0,085 C#*D#*E#*F#
13 Tram A8 0,123 0,123 C#*D#*E#*F#
14 Tram B4 0,127 0,127 C#*D#*E#*F#
15 Tram E5 0,083 0,083 C#*D#*E#*F#
16 Tram K8 (mirador de Comportes: 900

m2)
0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

17 Tram D1 0,097 0,097 C#*D#*E#*F#
18 Tram D2 0,194 0,194 C#*D#*E#*F#
19 Tram C5 0,583 0,583 C#*D#*E#*F#
20 Tram C9 0,865 0,865 C#*D#*E#*F#
21 Tram C12 0,504 0,504 C#*D#*E#*F#
22 Tram C13 0,325 0,325 C#*D#*E#*F#
23 Tram B6 0,444 0,444 C#*D#*E#*F#
24 Tram J3 1,948 1,948 C#*D#*E#*F#
25 Tram B7 0,417 0,417 C#*D#*E#*F#
26 Tram E6 (llau de Puigcercós).

Desbrossar franja per instal·lar
passera de 30 m amplada

0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

27 Tram J4 (barranc de l'Espona) 0,083 0,083 C#*D#*E#*F#
28 Tram C15. Inclou franja 2 m a cada

costat camí als dos extrems de l'obra
de fàbrica sota la carretera C13 a les
Cadolles

0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

29 Tram A9 0,963 0,963 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,440

2 1000000002 Km Desbrossat amb motodesbrossadora de la vegetació herbàcia i arbustiva del ferm i l’entorn del camí en una
amplada total de 2 metres. Trituració in situ amb la motodesbrossadora de capçal triturador de les restes
vegetals generades. Poda amb motoserra de les branques d’arbres situats als marges del camí i que envaeixen
el gàlig de 2 metres d'alçada. Trosseig de les restes de poda amb motoserra a trossos d’un màxim de 100 cm, i
apartat de les mateixes del traçat del camí on determini la Direcció d'Obra. Als trams on no es facin tasques
mecanitzades de millora del ferm del camí, repàs i espedregat amb eines manuals del ferm, apartant les pedres
de diàmetre superior a 15 cm al marge del camí i regularitzant la plataforma del mateix.

EUR
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LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C2 (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

0,096 0,096 C#*D#*E#*F#

2 Tram A4 0,127 0,127 C#*D#*E#*F#
3 Tram C4 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
4 Tram K8 1,368 1,368 C#*D#*E#*F#
5 Tram D3 1,496 1,496 C#*D#*E#*F#
6 Tram K9 0,567 0,567 C#*D#*E#*F#
7 Tram C6 0,243 0,243 C#*D#*E#*F#
8 Tram C7 0,436 0,436 C#*D#*E#*F#
9 Tram C8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram C10 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
11 Tram C11 2,255 2,255 C#*D#*E#*F#
12 Tram D4 0,215 0,215 C#*D#*E#*F#
13 Tram K10 0,366 0,366 C#*D#*E#*F#
14 Tram C14 0,582 0,582 C#*D#*E#*F#
15 Tram C19 0,180 0,180 C#*D#*E#*F#
16 Tram J4 0,083 0,083 C#*D#*E#*F#
17 Tram C18 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,214

3 1000000003 Ut Partida alçada a justificar per la retirada amb mitjans mecànics de les restes vegetals generades en la poda i
tallada d'arbres en indrets a determinar per la Direccio d'Obra (miradors, entorn de la carretera C13, etc, sempre
en espais amb accés per maquinària). Retirada amb camió fins a la planta de compostatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01  EIXAMPLAT VORAL CARRETERA. TERRAPLENAT
Titol 5 01  EIXAMPLAMENT VORAL CARRETERA 2 M AMPLADA

1 2000000001 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera per generar una plataforma per on passarà el nou
camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior aportació i terraplenat amb tot-ú artificial, compactat
al 98% del PM. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera, estaran
limitades per l'espai disponible i la presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram A3 (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

343,000 343,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram A4 508,000 508,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram A5 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram A6 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram A7 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram A8 246,000 246,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram C18. Cruïlla camí-carretera

LV-9124
40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram A9 2.128,000 2.128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.455,000

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01  EIXAMPLAT VORAL CARRETERA. TERRAPLENAT
Titol 5 02  AMPLIACIÓ VORAL CARRETERA 1 M AMPLADA

1 2000000001 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera per generar una plataforma per on passarà el nou
camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior aportació i terraplenat amb tot-ú artificial, compactat
al 98% del PM. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera, estaran
limitades per l'espai disponible i la presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram A3 (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram A4 254,000 254,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram A5 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram A6 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram A8 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram C18. Cruïlla camí-carretera

LV-9124
20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram A9 1.204,000 1.204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.852,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02  EIXAMPLAT VORAL CARRETERA O REG. EXCAVACIÓ
Titol 5 01  EIXAMPLAMENT VORAL CARRETERA O REG. 1,5 M AMPLADA

1 200000002 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera o del camí de servitud del canal de reg per on passarà
el nou camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior excavació del talús. Retirada del material
sobrant amb camió fins a dipòsit controlat. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral
de la carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de la barrera de
seguretat tipus biona metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram B2 (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

63,000 0,375 23,625 C#*D#*E#*F#

2 Tram B3 46,000 0,375 17,250 C#*D#*E#*F#
3 Tram B4 127,000 0,563 71,501 C#*D#*E#*F#
4 Tram C13. Camí d'accés a Palau de

Noguera per la Costa
30,000 1,500 45,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram B6. Tram voral del canal de reg 444,000 0,750 333,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram B7. Tram sobre el canal de reg

que ja està entubat
417,000 1,125 469,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 959,501

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02  EIXAMPLAT VORAL CARRETERA O REG. EXCAVACIÓ

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Titol 5 02  AMPLIACIÓ VORAL CARRETERA O REG. 1 M AMPLADA

1 200000002 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera o del camí de servitud del canal de reg per on passarà
el nou camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior excavació del talús. Retirada del material
sobrant amb camió fins a dipòsit controlat. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral
de la carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de la barrera de
seguretat tipus biona metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram B2 63,000 0,250 15,750 C#*D#*E#*F#
2 Tram B4 127,000 0,375 47,625 C#*D#*E#*F#
3 Tram C13. Camí d'accés a Palau de

Noguera, runa davant de la Costa
30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram B6. Tram voral del canal de reg 444,000 0,500 222,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram B7. Tram sobre el canal de reg

que ja està entubat
417,000 0,750 312,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 628,125

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 03 R RETIRADA AMB MITJANS MEC. 10 CM TERRA VEGETAL
Titol 5 01  PLATAFORMA CAMÍ 1,5 M AMPLADA

1 300000001 M3 Retirada amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm de terra vegetal. Retirada del material extret amb camió
fins a dipòsit controlat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C1  (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

66,000 1,500 0,100 9,900 C#*D#*E#*F#

2 Tram C2 130,000 1,500 0,100 19,500 C#*D#*E#*F#
3 Tram C4 200,000 1,500 0,100 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram C14 582,000 1,500 0,100 87,300 C#*D#*E#*F#
5 Tram C15 656,000 1,500 0,100 98,400 C#*D#*E#*F#
6 Tram C19 180,000 1,500 0,100 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,100

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 03 R RETIRADA AMB MITJANS MEC. 10 CM TERRA VEGETAL
Titol 5 02  AMPLIACIÓ PLATAFORMA CAMÍ 1 M AMPLADA

1 300000001 M3 Retirada amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm de terra vegetal. Retirada del material extret amb camió
fins a dipòsit controlat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C1  (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

66,000 1,000 0,100 6,600 C#*D#*E#*F#

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 Tram C2 130,000 1,000 0,100 13,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram C4 200,000 1,000 0,100 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram C14 582,000 1,000 0,100 58,200 C#*D#*E#*F#
5 Tram C15 656,000 1,000 0,100 65,600 C#*D#*E#*F#
6 Tram C19 180,000 1,000 0,100 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,400

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 04  REPAS DEL FERM DE CAMÍ RURAL AMB MITJANS MECÀNICS

1 2000000004 Km Repàs del ferm de camí existent amb mitjans mecànics. Regularització de la plataforma del camí

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C3  (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

0,026 0,026 C#*D#*E#*F#

2 Tram C6 0,243 0,243 C#*D#*E#*F#
3 Tram C7 0,436 0,436 C#*D#*E#*F#
4 Tram C8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram C10 0,260 0,260 C#*D#*E#*F#
6 Tram C11 2,255 2,255 C#*D#*E#*F#
7 Tram C13 0,325 0,325 C#*D#*E#*F#
8 Tram C16 0,810 0,810 C#*D#*E#*F#
9 Tram C18 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#

10 Tram C20 3,031 3,031 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,126

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 05  SUBM. I ESTESA CAPA 10 CM TOT-Ú ARTIFICIAL. ACCÉS COMPLEX
Titol 5 01  PLATAFORMA CAMÍ 1,5 M AMPLADA

1 5000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm de tot-ú artificial.
Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera C13 o del canal de reg,
estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C1  (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

66,000 1,500 0,100 9,900 C#*D#*E#*F#

2 Tram B2 63,000 1,500 0,100 9,450 C#*D#*E#*F#
3 Tram C2 130,000 1,500 0,100 19,500 C#*D#*E#*F#
4 Tram C3 26,000 1,500 0,100 3,900 C#*D#*E#*F#
5 Tram C4 200,000 1,500 0,100 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram B3 46,000 1,500 0,100 6,900 C#*D#*E#*F#
7 Tram B4 127,000 1,500 0,100 19,050 C#*D#*E#*F#
8 Tram C12 504,000 1,500 0,100 75,600 C#*D#*E#*F#
9 Tram C12. En un tram de 50 m s'hi

farà un aport extra de tot-ú (50 cm
50,000 1,500 0,500 37,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 6

d'alçada i 2,5 m d'amplada) per
recréixer el camí

10 Tram C14 582,000 1,500 0,100 87,300 C#*D#*E#*F#
11 Tram B6 444,000 1,500 0,100 66,600 C#*D#*E#*F#
12 Tram B7 417,000 1,500 0,100 62,550 C#*D#*E#*F#
13 Tram C15 656,000 1,500 0,100 98,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 526,650

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 05  SUBM. I ESTESA CAPA 10 CM TOT-Ú ARTIFICIAL. ACCÉS COMPLEX
Titol 5 02  AMPLIACIÓ PLATAFORMA CAMÍ 1 M AMPLADA

1 5000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm de tot-ú artificial.
Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera C13 o del canal de reg,
estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C1 66,000 1,000 0,100 6,600 C#*D#*E#*F#
2 Tram B2 63,000 1,000 0,100 6,300 C#*D#*E#*F#
3 Tram C2 129,000 1,000 0,100 12,900 C#*D#*E#*F#
4 Tram C3 26,000 1,000 0,100 2,600 C#*D#*E#*F#
5 Tram C4 200,000 1,000 0,100 20,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram B4 127,000 1,000 0,100 12,700 C#*D#*E#*F#
7 Tram B5 177,000 1,500 0,100 26,550 C#*D#*E#*F#
8 Tram C12 504,000 1,000 0,100 50,400 C#*D#*E#*F#
9 Tram C12. En un tram de 50 m s'hi

farà un aport extra de tot-ú (50 cm
d'alçada i 2,5 m d'amplada) per
recréixer el camí

50,000 1,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram C14 582,000 1,000 0,100 58,200 C#*D#*E#*F#
11 Tram B6 444,000 1,000 0,100 44,400 C#*D#*E#*F#
12 Tram B7 417,000 1,000 0,100 41,700 C#*D#*E#*F#
13 Tram C15 656,000 1,000 0,100 65,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,950

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 06  SUBM. I ESTESA CAPA 10-15 CM TOT-Ú ARTIFICIAL. CAMÍ RURAL
Titol 5 01  PLATAFORMA CAMÍ 1,5 M AMPLADA

1 6000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa de 10-15 cm de tot-ú
artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària seran bones, ja que es tracta de camins
rurals existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C6 (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

243,000 1,500 0,100 36,450 C#*D#*E#*F#

2 Tram C7 436,000 1,500 0,100 65,400 C#*D#*E#*F#
3 Tram C10 260,000 1,500 0,150 58,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 7

4 Tram C11 2.255,000 1,500 0,100 338,250 C#*D#*E#*F#
5 Tram C13 325,000 1,500 0,150 73,125 C#*D#*E#*F#
6 Tram C16 810,000 1,500 0,150 182,250 C#*D#*E#*F#
7 Tram J4 (Barranc Espona) 17,000 1,500 0,150 3,825 C#*D#*E#*F#
8 Tram C18 4.740,000 1,500 0,100 711,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram C19 180,000 1,500 0,100 27,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram C20 3.031,000 1,500 0,100 454,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.950,450

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 06  SUBM. I ESTESA CAPA 10-15 CM TOT-Ú ARTIFICIAL. CAMÍ RURAL
Titol 5 02  AMPLIACIÓ PLATAFORMA CAMÍ 1 M AMPLADA

1 6000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa de 10-15 cm de tot-ú
artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària seran bones, ja que es tracta de camins
rurals existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C6 (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

243,000 1,500 0,100 36,450 C#*D#*E#*F#

2 Tram C7 436,000 1,500 0,100 65,400 C#*D#*E#*F#
3 Tram C10 260,000 2,000 0,150 78,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram C11 2.255,000 1,000 0,100 225,500 C#*D#*E#*F#
5 Tram C13 325,000 1,000 0,150 48,750 C#*D#*E#*F#
6 Tram C16 810,000 1,000 0,100 81,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram J4 (Barranc Espona) 17,000 2,500 0,150 6,375 C#*D#*E#*F#
8 Tram C18 4.740,000 2,000 0,100 948,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram C19 180,000 1,000 0,100 18,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram C20 3.031,000 1,000 0,100 303,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.810,575

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 07  EIXAMPLAT CAMI VORAL CANAL REG
Titol 5 01  PLATAFORMA CAMÍ 1,5 M AMPLADA

1 7000000001 M Eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud del canal de reg per generar una plataforma per on
passarà el nou camí, mitjançant diferents solucions constructives en funció de les possibilitats de cada tram
(terraplenat amb tot-ú artificial, excavació de talús i aport de tot-ú artificial, entubat del canal de reg amb
canonades de polietilè d'alta densitat i reblert i compactació del seu entorn amb tot-ú artificial, etc) a concretar
durant el replanteig de l'obra. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària estaran limitades per
l'espai disponible a l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer-se fora de l'època de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram J3, amb una gran variabilitat en
el seu estat actual que impedeix
concretar més l'actuació

1.948,000 1.948,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1.948,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 07  EIXAMPLAT CAMI VORAL CANAL REG
Titol 5 02  AMPLIACIÓ PLATAFORMA CAMÍ 1 M AMPLADA

1 7000000002 M Eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud del canal de reg per generar una plataforma per on
passarà el nou camí, mitjançant diferents solucions constructives en funció de les possibilitats de cada tram
(terraplenat amb tot-ú artificial, excavació de talús i aport de tot-ú artificial, entubat del canal de reg amb
canonades de polietilè d'alta densitat i reblert i compactació del seu entorn amb tot-ú artificial, etc) a concretar
durant el replanteig de l'obra. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària estaran limitades per
l'espai disponible a l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer-se fora de l'època de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram J3, amb una gran variabilitat en
el seu estat actual que impedeix
concretar més l'actuació

1.948,000 1.948,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.948,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 03  ENTUBAT SORTIDES LATERALS CANAL REG

1 300000000000 Ut Entubat d'una sortida lateral del canal de reg mitjançant instal·lació de canonada de polietilè d'alta densitat
autoportant de 50 cm de diàmetre i 2 m de longitud. Inclou la construcció d'una paret de formigó HM-30/B/10/I+E
armat a l'entrada i la sortida de l'aigua d'aproximadament 2 m de longitud i 1,5 m d'alçada per fixar la canonada,
i el reblert i compactació de l'interior d'aquest espai, al voltant de la canonada, amb tot-ú artificial. Totalment
acabat, amb el nou nivell del terreny al mateix nivell que el nou camí que hi haurà al voral o sobre el canal de reg

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 03  OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA
Titol 3 01  DEMOLICIÓ BAIXANT CUNETA I CONSTRUCCIÓ GUAL FORMIGÓ

1 3000000001 Ut Demolició de la baixant de cuneta de la carretera feta amb peces prefabricades de formigó en un tram de 1,5 m
d'amplada al seu pas pel nou camí al voral de la carretera. Al seu lloc, construcció d'un petit gual de formigó
HM-30/B/10/I+E amb fibres de 2,5 m d'amplada, 1 m de longitud, 10 cm de gruix i una profunditat màxima de 20
cm, de secció triangular per garantir el drenatge de l'aigua de la cuneta però alhora permetre el pas de ciclistes i
caminants de forma segura. Abocat des de camió, inclou estés i vibrat amb regle vibratori, reglejat i acabat
rugós, i transport de tots els residus i runa generats a abocador controlat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram A2 (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram C2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram A4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram A9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 03  OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA
Titol 3 02  CONSTRUCCIÓ CUNETA FORMIGÓ
Titol 4 01  CONSTRUCCIÓ CUNETA 1,5 M AMPLADA

1 3000000002 M3 Construcció de cuneta de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des de camió, de 15 cm de gruix, armada amb
mallasso de 12x12x6 mm. Secció triangular. Inclou el moviment de terres per formar la secció de la cuneta, la
demolició d'elements de formigó existents, l'estesa i compactat d'una base de tot-ú artificial, el vibrat del formigó
amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram J1 181,000 1,500 0,150 40,725 C#*D#*E#*F#
2 Límit trams C1-B2. Modificar secció

cuneta
5,000 1,500 0,150 1,125 C#*D#*E#*F#

3 Tram A8. Extrem nord tram, inici
baixant aigua formigó cuneta

9,000 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 03  OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA
Titol 3 02  CONSTRUCCIÓ CUNETA FORMIGÓ
Titol 4 02  AMPLIACIÓ CUNETA 1 M AMPLADA

1 3000000002 M3 Construcció de cuneta de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des de camió, de 15 cm de gruix, armada amb
mallasso de 12x12x6 mm. Secció triangular. Inclou el moviment de terres per formar la secció de la cuneta, la
demolició d'elements de formigó existents, l'estesa i compactat d'una base de tot-ú artificial, el vibrat del formigó
amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram J1 181,000 1,500 0,150 40,725 C#*D#*E#*F#
2 Límit trams C1-B2. Modificar secció

cuneta
5,000 1,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,475

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 03  OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA
Titol 3 03  CONSTRUCCIÓ GUAL FORMIGÓ ARMAT 15 CM
Titol 4 01  PAVIMENTAT CAMÍ 1,5 M AMPLADA

1 300000003 M3 Pavimentat de camí amb una capa de 15 cm de gruix de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des de camió, armat
amb mallasso de 15x15 cm x 5 mm sobre una base de tot-ú artificial existent. Inclou estesa i vibrat amb regle
vibratori, reglejat i acabat rugós. S'inclou el subministrament i la col·locació, en un dels extrems del gual, de
pedres d'escollera encastades, disposades de forma alterna, que sobresurtin 20 cm del nivell del gual per
facilitar el pas dels peatons sense mollar-se

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C11. Pas del camí sobre el
barranc de la Fontvella

8,000 1,500 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 10

2 Tram J4. Pas del camí sobre el
barranc de l'Espona

17,000 1,500 0,150 3,825 C#*D#*E#*F#

3 Tram C18. Pas del camí sobre el
barranc de la Torrentera

8,000 1,500 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,425

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 03  OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA
Titol 3 03  CONSTRUCCIÓ GUAL FORMIGÓ ARMAT 15 CM
Titol 4 02  AMPLIACIÓ PAVIMENT CAMÍ 1 M AMPLADA

1 300000003 M3 Pavimentat de camí amb una capa de 15 cm de gruix de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des de camió, armat
amb mallasso de 15x15 cm x 5 mm sobre una base de tot-ú artificial existent. Inclou estesa i vibrat amb regle
vibratori, reglejat i acabat rugós. S'inclou el subministrament i la col·locació, en un dels extrems del gual, de
pedres d'escollera encastades, disposades de forma alterna, que sobresurtin 20 cm del nivell del gual per
facilitar el pas dels peatons sense mollar-se

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C11. Pas del camí sobre el
barranc de la Fontvella

8,000 1,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#

2 Tram J4. Pas del camí sobre el
barranc de l'Espona

17,000 1,000 0,150 2,550 C#*D#*E#*F#

3 Tram C18. Pas del camí sobre el
barranc de la Torrentera

8,000 1,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,950

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 03  OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA
Titol 3 04  CONSTRUCCIÓ GUAL FORMIGÓ I PEDRA ESCOLLERA
Titol 4 01  CONSTRUCCIÓ GUAL 1,5 M AMPLADA

1 3000000004 M3 Construció de gual a nivell de la llera d'un barranc amb pedra d'escollera rejuntada amb formigó
HM-30/B/10/I+E. Inclou excavació del terreny, construcció de llosa de formigó de 10 cm de gruix,
subministrament i col·locació der les pedres i rejuntat de les pedres amb formigó. Totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C18. Pas del camí sobre el
barranc d'Arguinsola

15,000 1,500 1,000 22,500 C#*D#*E#*F#

2 Tram C18. Pas del camí sobre la llau
de Rodelló

20,000 1,500 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 03  OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA
Titol 3 04  CONSTRUCCIÓ GUAL FORMIGÓ I PEDRA ESCOLLERA
Titol 4 02  AMPLIACIÓ GUAL 1,5 M AMPLADA

1 3000000004 M3 Construció de gual a nivell de la llera d'un barranc amb pedra d'escollera rejuntada amb formigó
HM-30/B/10/I+E. Inclou excavació del terreny, construcció de llosa de formigó de 10 cm de gruix,
subministrament i col·locació der les pedres i rejuntat de les pedres amb formigó. Totalment acabat

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C18. Pas del camí sobre el
barranc d'Arguinsola

15,000 1,500 1,000 22,500 C#*D#*E#*F#

2 Tram C18. Pas del camí sobre la llau
de Rodelló

20,000 1,500 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 03  OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA
Titol 3 05  CONSTRUCCIÓ MUR PEDRA ESCOLLERA

1 3000000005 M3 Construcció de mur de pedres d'escollera. Inclou subministrament de pedres d'un pes superior a 0,5 tones i
col·locació. Totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram A5. Recréixer mur existent al
terraplè de la carretera C13

108,000 1,000 1,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 05  BARANES, BARRERES DE SEGURETAT I TANQUES

1 5100000001 Ml Instal·lació de barana de fusta RTI, amb puntals de 10 cm de diàmetre i 140 cm d'alçada des del nivell del terra,
fixats una profunditat d'almenys 40 cm a terra amb daus de formigó H-100 de 20x20 cm de costat i 40 cm de
profunditat. Travessers de 8 cm de diàmetre de 200 cm de longitud fixats als puntals amb pletines metàl·liques.
Tota la fusta estarà tractada amb sistema autoclau buit-pressió per a classe de risc IV segons UNE-EN 335-1/2
amb sals registrades per la DGSPC del Ministeri de Sanitat i Consum.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram A3 (trams ordenats en aquests
amidaments tal com apareixen al
mapa de nord a sud)

137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram C2 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram A4 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram A5 251,000 251,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram A6 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram C4 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram A8 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram A9 963,000 963,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.995,000

2 PB23-DFRP Ml Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb
fixacions mecàniques cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a
22 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram E1. Canviar terminal per

empotrament a terra
8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 12

3 Límit trams A3-K3. Empotrament a
terra

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Límit trams E5-K8. Canviar terminal
per empotrament a terra

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram B3 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram B4 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram K10 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram C18. Barranc Rodelló 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram A9. Àrea servei Pineda 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

3 PB23-DFS5 Ml Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica doble, per a una classe de contenció alta, amb
nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN
1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona a cada costat del suport i suports
tubulars col·locats amb fixacions mecàniques cada 2 m (BMDNA2/T), col·locada en trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Límit trams A3-K3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 5100000003 Ml Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica tipus biona, ja sigui amb suports metàl·lics o empotrada a terra.
Inclou la retirada de tots els elements de la barrera i l'acabat per deixar el terreny sense elements que suposin
un perill per la seguritat dels vehicles, caminanst o ciclistes (cantells de suports sobresurtint, etc)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Límit trams A3-K3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram B4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram A9. Tram empotrat a terra 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

5 5100000005 Ml Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica tipus biona per fer un pas de 4 m d'amplada, empotrant els dos
extrems resultants al terra una longitud de 4 m cadascun. Es desmuntaran dos suports metàl·lics sense deixar
cantells tallants que representin un perill per ciclistes i vianants, i s'utilitzaran les barreres existents per
empotrar-les al terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram J1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram C18. LV9121 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Límit K6-A7 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 5100000004 Ml Subministrament i instal·lació de tanca de simple torsió. Inclourà una porta de dues fulles per accedir a la part
inferior de la finca en vehicle.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C4. Marge de la finca Susterris 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 06  SENYALITZACIÓ

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 6100000001 Km Senyalització de continuïtat del camí. Marcatge amb plantilla de franja rectangular de pintura groga (RAL 1007)
de 10 cm de longitud i 3 cm d’alçada, previ rascat de la superfície a pintar per millorar l’adherència. La ubicació i
espaiat de les marques es farà d’acord amb els criteris del Manual de senyalització de camins per a la mobilitat
no motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any 2018

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29,114 29,114 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,114

2 6100000002 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola metàl·lica de 450x200mm amb una xapa
decorada amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2
pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i
continguts senzills (títol, lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del Manual de senyalització de camins
per a la mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any
2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 6100000003 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola metàl·lica de 450x200mm amb dues
xapes decorades amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra
amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H-150. Transport i material inclosos. Inclosa
gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del Manual de senyalització de
camins per a la mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya l’any 2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

4 6100000004 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola metàl·lica de 450x200mm amb tres xapes
decorades amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2
pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i
continguts senzills (títol, lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del Manual de senyalització de camins
per a la mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any
2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 6100000005 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal metàl·lica informativa de 450x900mm amb una xapa decorada amb
impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines
d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts
senzills (títol, lletres grans), sense plànol. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

6 6100000006 Ut Generació de continguts, adquisició dels drets de reproducció d'imatges o il·lustracions, disseny (inclou una
revisió del disseny), fabricació i instal·lació de cartellera informativa a una cara de 2000x1690 mm, decorat amb
dibond sobre planxa sàndwitch. Inclou dos suports de fusta tractada de 195x95 mm i 2,5 m d'alçada, fixat a terra
amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H-150, seguint els criteris del Manual d'imatge del
Geoparc Orígens. Transport i material inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

AMIDAMENTS Pàg.: 14

7 6100000007 Ut Generació de continguts, adquisició dels drets de reproducció d'imatges o il·lustracions, disseny (inclou una
revisió del disseny), fabricació i instal·lació de cartellera informativa tipus faristol panoràmic de 2000x1000 mm,
decorat amb dibond sobre acer corten doblegat de 6 mm de gruix, fixat a terra amb cargoleria sobre dau de
formigó H-150, seguint els criteris del Manual d'imatge del Geoparc Orígens. Transport i material inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS
Capítol 07  ALTRES ACTUACIONS

1 7100000002 PA Partida alçada a justificar per l'adequació del mirador de Comportes amb la instal·lació de quatre bancs
monolítics de pedra artificial sense respatller. Inclou la recollida amb camió amb ploma dels bancs a dos punts
de la comarca situats a 7 i 10 km de distància respectivament, transport fins al mirador i la seva instal·lació. Els
bancs no van fixats al terra, simplement hi estan recolzats. Pes de cada banc: 1525 kg

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 7100000004 PA Partida alçada a justificar per la recollida manual de totes les deixalles i runa existents des d'abans de l'inici de
les obres al llarg de tot l'itinerari i del seu entorn immediat (5 metres a banda i banda). Inclou el transport manual
fins a punts de càrrega sobre vehicle, i el transport fins a la deixalleria de Tremp.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 7100000007 PA Partida alçada a justificar per sanejar tres obres de fàbrica sota la carretera C13. Inclou fixació amb morter de
pedres i elements solts, tallat de claus i ferralla que sobresurt de les parets, netejat de cunetes que desguassen
a l'obra de fàbrica i sanejat d'altres elements que puguin representar un perill per caminants i ciclistes. A l'obra
de fàbrica del tram C15 (les Cadolles), a més de tot l'anterior, inclou el rejuntat amb morter de totes les pedres
de la volta, i la retirada amb pala carregadora petita tipus bobcat del sediment acumulat al terra a tota l'obra de
fàbrica. A l'obra de fàbrica del tram C18 (barranc Rodelló), a més de tot l'anterior s'inclou la retirada amb pala
carregadora petita tipus bobcat del sediment acumulat al terra de tota l'obra de fàbrica, i l'excavació de la sortida
de la mateixa per facilitar l'evacuació de l'aigua i el fang que circulen pel pas.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 7100000008 PA Partida alçada a justificar per la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 1000000001 Km Desbrossat intensiu amb motodesbrossadora de la vegetació herbàcia i arbustiva del ferm i
l’entorn del camí en una amplada total de 2 metres. Trituració in situ de les restes vegetals
generades amb la motodesbrossadora de capçal triturador. Poda amb motoserra de les
branques d’arbres situats als marges del camí i que envaeixen el gàlig de 2 metres d'alçada.
Puntualment, tallada amb motoserra d’arbres caiguts o inclinats sobre el camí, o situats al
marge del camí o sobre la seva traça, segons el marcatge de la Direcció d’Obra (DO).
Trosseig de les restes de tallada i de poda amb motoserra a trossos d’un màxim de 100 cm, i
apartat de les mateixes del traçat del camí segons determini la DO. Als trams on no es facin
tasques mecanitzades de millora del ferm del camí, repàs i espedregat amb eines manuals
del ferm, apartant les pedres de diàmetre superior a 15 cm al marge del camí i regularitzant
la plataforma del mateix.

2.065,55 €

(DOS MIL SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 1000000002 Km Desbrossat amb motodesbrossadora de la vegetació herbàcia i arbustiva del ferm i l’entorn
del camí en una amplada total de 2 metres. Trituració in situ amb la motodesbrossadora de
capçal triturador de les restes vegetals generades. Poda amb motoserra de les branques
d’arbres situats als marges del camí i que envaeixen el gàlig de 2 metres d'alçada. Trosseig
de les restes de poda amb motoserra a trossos d’un màxim de 100 cm, i apartat de les
mateixes del traçat del camí on determini la Direcció d'Obra. Als trams on no es facin tasques
mecanitzades de millora del ferm del camí, repàs i espedregat amb eines manuals del ferm,
apartant les pedres de diàmetre superior a 15 cm al marge del camí i regularitzant la
plataforma del mateix.

602,26 €

(SIS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-3 1000000003 Ut Partida alçada a justificar per la retirada amb mitjans mecànics de les restes vegetals
generades en la poda i tallada d'arbres en indrets a determinar per la Direccio d'Obra
(miradors, entorn de la carretera C13, etc, sempre en espais amb accés per maquinària).
Retirada amb camió fins a la planta de compostatge

2.211,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS ONZE EUROS)

P-4 2000000001 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera per generar una plataforma per on
passarà el nou camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior aportació i
terraplenat amb tot-ú artificial, compactat al 98% del PM. Les condicions d'accés, treball i
maniobra de la maquinària, al voral de la carretera, estaran limitades per l'espai disponible i
la presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl·lica.

44,01 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-5 2000000004 Km Repàs del ferm de camí existent amb mitjans mecànics. Regularització de la plataforma del
camí

276,55 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 200000002 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera o del camí de servitud del canal de
reg per on passarà el nou camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior
excavació del talús. Retirada del material sobrant amb camió fins a dipòsit controlat. Les
condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera C13 o del
canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de la barrera de
seguretat tipus biona metàl·lica.

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 300000001 M3 Retirada amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm de terra vegetal. Retirada del material
extret amb camió fins a dipòsit controlat.

4,36 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 3000000001 Ut Demolició de la baixant de cuneta de la carretera feta amb peces prefabricades de formigó
en un tram de 1,5 m d'amplada al seu pas pel nou camí al voral de la carretera. Al seu lloc,
construcció d'un petit gual de formigó HM-30/B/10/I+E amb fibres de 2,5 m d'amplada, 1 m de
longitud, 10 cm de gruix i una profunditat màxima de 20 cm, de secció triangular per garantir
el drenatge de l'aigua de la cuneta però alhora permetre el pas de ciclistes i caminants de
forma segura. Abocat des de camió, inclou estés i vibrat amb regle vibratori, reglejat i acabat
rugós, i transport de tots els residus i runa generats a abocador controlat.

666,05 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-9 3000000002 M3 Construcció de cuneta de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des de camió, de 15 cm de gruix,
armada amb mallasso de 12x12x6 mm. Secció triangular. Inclou el moviment de terres per
formar la secció de la cuneta, la demolició d'elements de formigó existents, l'estesa i
compactat d'una base de tot-ú artificial, el vibrat del formigó amb regle vibratori, reglejat i
acabat rugós.

128,10 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-10 3000000004 M3 Construció de gual a nivell de la llera d'un barranc amb pedra d'escollera rejuntada amb
formigó HM-30/B/10/I+E. Inclou excavació del terreny, construcció de llosa de formigó de 10
cm de gruix, subministrament i col·locació der les pedres i rejuntat de les pedres amb
formigó. Totalment acabat

136,41 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 3000000005 M3 Construcció de mur de pedres d'escollera. Inclou subministrament de pedres d'un pes
superior a 0,5 tones i col·locació. Totalment acabat

100,59 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 300000003 M3 Pavimentat de camí amb una capa de 15 cm de gruix de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des
de camió, armat amb mallasso de 15x15 cm x 5 mm sobre una base de tot-ú artificial
existent. Inclou estesa i vibrat amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós. S'inclou el
subministrament i la col·locació, en un dels extrems del gual, de pedres d'escollera
encastades, disposades de forma alterna, que sobresurtin 20 cm del nivell del gual per
facilitar el pas dels peatons sense mollar-se

125,51 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 300000000000 Ut Entubat d'una sortida lateral del canal de reg mitjançant instal·lació de canonada de polietilè
d'alta densitat autoportant de 50 cm de diàmetre i 2 m de longitud. Inclou la construcció d'una
paret de formigó HM-30/B/10/I+E armat a l'entrada i la sortida de l'aigua d'aproximadament 2
m de longitud i 1,5 m d'alçada per fixar la canonada, i el reblert i compactació de l'interior
d'aquest espai, al voltant de la canonada, amb tot-ú artificial. Totalment acabat, amb el nou
nivell del terreny al mateix nivell que el nou camí que hi haurà al voral o sobre el canal de reg

850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-14 5000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa de 10
cm de tot-ú artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de
la carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de
la barrera de seguretat tipus biona metàl·lica.

45,71 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-15 5100000001 Ml Instal·lació de barana de fusta RTI, amb puntals de 10 cm de diàmetre i 140 cm d'alçada des
del nivell del terra,
fixats una profunditat d'almenys 40 cm a terra amb daus de formigó H-100 de 20x20 cm de
costat i 40 cm de profunditat. Travessers de 8 cm de diàmetre de 200 cm de longitud fixats
als puntals amb pletines metàl·liques. Tota la fusta estarà tractada amb sistema autoclau
buit-pressió per a classe de risc IV segons UNE-EN 335-1/2 amb sals registrades per la
DGSPC del Ministeri de Sanitat i Consum.

21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)

P-16 5100000003 Ml Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica tipus biona, ja sigui amb suports metàl·lics o
empotrada a terra. Inclou la retirada de tots els elements de la barrera i l'acabat per deixar el
terreny sense elements que suposin un perill per la seguritat dels vehicles, caminanst o
ciclistes (cantells de suports sobresurtint, etc)

35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)

P-17 5100000004 Ml Subministrament i instal·lació de tanca de simple torsió. Inclourà una porta de dues fulles per
accedir a la part inferior de la finca en vehicle.

45,45 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-18 5100000005 Ml Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica tipus biona per fer un pas de 4 m d'amplada,
empotrant els dos extrems resultants al terra una longitud de 4 m cadascun. Es desmuntaran
dos suports metàl·lics sense deixar cantells tallants que representin un perill per ciclistes i
vianants, i s'utilitzaran les barreres existents per empotrar-les al terra

40,00 €

(QUARANTA EUROS)

P-19 6000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa de
10-15 cm de tot-ú artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària seran
bones, ja que es tracta de camins rurals existents

21,49 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 6100000001 Km Senyalització de continuïtat del camí. Marcatge amb plantilla de franja rectangular de pintura
groga (RAL 1007) de 10 cm de longitud i 3 cm d’alçada, previ rascat de la superfície a pintar
per millorar l’adherència. La ubicació i espaiat de les marques es farà d’acord amb els criteris
del Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any 2018

28,00 €

(VINT-I-VUIT EUROS)

P-21 6100000002 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola metàl·lica de
450x200mm amb una xapa decorada amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau de
formigó H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres
grans), sense plànol, seguint els criteris del Manual de senyalització de camins per a la
mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya l’any 2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

221,76 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 6100000003 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola metàl·lica de
450x200mm amb dues xapes decorades amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm
de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau
de formigó H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol,
lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del Manual de senyalització de camins per a
la mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya l’any 2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

311,76 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 6100000004 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola metàl·lica de
450x200mm amb tres xapes decorades amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm
de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau
de formigó H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol,
lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del Manual de senyalització de camins per a
la mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya l’any 2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

401,76 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 6100000005 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal metàl·lica informativa de 450x900mm amb una
xapa decorada amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m
d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H-150.
Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans), sense
plànol. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

377,00 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-25 6100000006 Ut Generació de continguts, adquisició dels drets de reproducció d'imatges o il·lustracions,
disseny (inclou una revisió del disseny), fabricació i instal·lació de cartellera informativa a una
cara de 2000x1690 mm, decorat amb dibond sobre planxa sàndwitch. Inclou dos suports de
fusta tractada de 195x95 mm i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge
encastades sobre dau de formigó H-150, seguint els criteris del Manual d'imatge del Geoparc
Orígens. Transport i material inclosos.

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)
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P-26 6100000007 Ut Generació de continguts, adquisició dels drets de reproducció d'imatges o il·lustracions,
disseny (inclou una revisió del disseny), fabricació i instal·lació de cartellera informativa tipus
faristol panoràmic de 2000x1000 mm, decorat amb dibond sobre acer corten doblegat de 6
mm de gruix, fixat a terra amb cargoleria sobre dau de formigó H-150, seguint els criteris del
Manual d'imatge del Geoparc Orígens. Transport i material inclosos.

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-27 7000000001 M Eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud del canal de reg per generar una
plataforma per on passarà el nou camí, mitjançant diferents solucions constructives en funció
de les possibilitats de cada tram (terraplenat amb tot-ú artificial, excavació de talús i aport de
tot-ú artificial, entubat del canal de reg amb canonades de polietilè d'alta densitat i reblert i
compactació del seu entorn amb tot-ú artificial, etc) a concretar durant el replanteig de l'obra.
Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària estaran limitades per l'espai
disponible a l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer-se fora de l'època de reg.

20,43 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 7000000002 M Eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud del canal de reg per generar una
plataforma per on passarà el nou camí, mitjançant diferents solucions constructives en funció
de les possibilitats de cada tram (terraplenat amb tot-ú artificial, excavació de talús i aport de
tot-ú artificial, entubat del canal de reg amb canonades de polietilè d'alta densitat i reblert i
compactació del seu entorn amb tot-ú artificial, etc) a concretar durant el replanteig de l'obra.
Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària estaran limitades per l'espai
disponible a l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer-se fora de l'època de reg.

10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-29 7100000002 PA Partida alçada a justificar per l'adequació del mirador de Comportes amb la instal·lació de
quatre bancs monolítics de pedra artificial sense respatller. Inclou la recollida amb camió amb
ploma dels bancs a dos punts de la comarca situats a 7 i 10 km de distància respectivament,
transport fins al mirador i la seva instal·lació. Els bancs no van fixats al terra, simplement hi
estan recolzats. Pes de cada banc: 1525 kg

850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-30 7100000004 PA Partida alçada a justificar per la recollida manual de totes les deixalles i runa existents des
d'abans de l'inici de les obres al llarg de tot l'itinerari i del seu entorn immediat (5 metres a
banda i banda). Inclou el transport manual fins a punts de càrrega sobre vehicle, i el transport
fins a la deixalleria de Tremp.

1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

P-31 7100000007 PA Partida alçada a justificar per sanejar tres obres de fàbrica sota la carretera C13. Inclou
fixació amb morter de pedres i elements solts, tallat de claus i ferralla que sobresurt de les
parets, netejat de cunetes que desguassen a l'obra de fàbrica i sanejat d'altres elements que
puguin representar un perill per caminants i ciclistes. A l'obra de fàbrica del tram C15 (les
Cadolles), a més de tot l'anterior, inclou el rejuntat amb morter de totes les pedres de la volta,
i la retirada amb pala carregadora petita tipus bobcat del sediment acumulat al terra a tota
l'obra de fàbrica. A l'obra de fàbrica del tram C18 (barranc Rodelló), a més de tot l'anterior
s'inclou la retirada amb pala carregadora petita tipus bobcat del sediment acumulat al terra
de tota l'obra de fàbrica, i l'excavació de la sortida de la mateixa per facilitar l'evacuació de
l'aigua i el fang que circulen pel pas.

3.195,50 €

(TRES MIL  CENT NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-32 7100000008 PA Partida alçada a justificar per la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra 4.750,00 €

(QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-33 PB23-DFRP Ml Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i
deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal
de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m
(BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

44,76 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-34 PB23-DFS5 Ml Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica doble, per a una classe de
contenció alta, amb nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i
deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal
de secció doble ona a cada costat del suport i suports tubulars col·locats amb fixacions
mecàniques cada 2 m (BMDNA2/T), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o
superior a 22 m

108,91 €

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 1000000001 Km Desbrossat intensiu amb motodesbrossadora de la vegetació herbàcia i arbustiva del ferm i
l’entorn del camí en una amplada total de 2 metres. Trituració in situ de les restes vegetals
generades amb la motodesbrossadora de capçal triturador. Poda amb motoserra de les
branques d’arbres situats als marges del camí i que envaeixen el gàlig de 2 metres d'alçada.
Puntualment, tallada amb motoserra d’arbres caiguts o inclinats sobre el camí, o situats al
marge del camí o sobre la seva traça, segons el marcatge de la Direcció d’Obra (DO).
Trosseig de les restes de tallada i de poda amb motoserra a trossos d’un màxim de 100 cm, i
apartat de les mateixes del traçat del camí segons determini la DO. Als trams on no es facin
tasques mecanitzades de millora del ferm del camí, repàs i espedregat amb eines manuals
del ferm, apartant les pedres de diàmetre superior a 15 cm al marge del camí i regularitzant
la plataforma del mateix.

2.065,55 €

Altres conceptes 2.065,55000 €

P-2 1000000002 Km Desbrossat amb motodesbrossadora de la vegetació herbàcia i arbustiva del ferm i l’entorn
del camí en una amplada total de 2 metres. Trituració in situ amb la motodesbrossadora de
capçal triturador de les restes vegetals generades. Poda amb motoserra de les branques
d’arbres situats als marges del camí i que envaeixen el gàlig de 2 metres d'alçada. Trosseig
de les restes de poda amb motoserra a trossos d’un màxim de 100 cm, i apartat de les
mateixes del traçat del camí on determini la Direcció d'Obra. Als trams on no es facin tasques
mecanitzades de millora del ferm del camí, repàs i espedregat amb eines manuals del ferm,
apartant les pedres de diàmetre superior a 15 cm al marge del camí i regularitzant la
plataforma del mateix.

602,26 €

Altres conceptes 602,26000 €

P-3 1000000003 Ut Partida alçada a justificar per la retirada amb mitjans mecànics de les restes vegetals
generades en la poda i tallada d'arbres en indrets a determinar per la Direccio d'Obra
(miradors, entorn de la carretera C13, etc, sempre en espais amb accés per maquinària).
Retirada amb camió fins a la planta de compostatge

2.211,00 €

Altres conceptes 2.211,00000 €

P-4 2000000001 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera per generar una plataforma per on
passarà el nou camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior aportació i
terraplenat amb tot-ú artificial, compactat al 98% del PM. Les condicions d'accés, treball i
maniobra de la maquinària, al voral de la carretera, estaran limitades per l'espai disponible i
la presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl·lica.

44,01 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 15,00000 €

Altres conceptes 29,01000 €

P-5 2000000004 Km Repàs del ferm de camí existent amb mitjans mecànics. Regularització de la plataforma del
camí

276,55 €

Altres conceptes 276,55000 €

P-6 200000002 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera o del camí de servitud del canal de
reg per on passarà el nou camí, mitjançant prèvia regularització del terreny i posterior
excavació del talús. Retirada del material sobrant amb camió fins a dipòsit controlat. Les
condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera C13 o del
canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de la barrera de
seguretat tipus biona metàl·lica.

6,52 €

Altres conceptes 6,52000 €

P-7 300000001 M3 Retirada amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm de terra vegetal. Retirada del material
extret amb camió fins a dipòsit controlat.

4,36 €

Altres conceptes 4,36000 €

P-8 3000000001 Ut Demolició de la baixant de cuneta de la carretera feta amb peces prefabricades de formigó
en un tram de 1,5 m d'amplada al seu pas pel nou camí al voral de la carretera. Al seu lloc,
construcció d'un petit gual de formigó HM-30/B/10/I+E amb fibres de 2,5 m d'amplada, 1 m de
longitud, 10 cm de gruix i una profunditat màxima de 20 cm, de secció triangular per garantir
el drenatge de l'aigua de la cuneta però alhora permetre el pas de ciclistes i caminants de
forma segura. Abocat des de camió, inclou estés i vibrat amb regle vibratori, reglejat i acabat
rugós, i transport de tots els residus i runa generats a abocador controlat.

666,05 €
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B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

17,66800 €

Altres conceptes 648,38200 €

P-9 3000000002 M3 Construcció de cuneta de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des de camió, de 15 cm de gruix,
armada amb mallasso de 12x12x6 mm. Secció triangular. Inclou el moviment de terres per
formar la secció de la cuneta, la demolició d'elements de formigó existents, l'estesa i
compactat d'una base de tot-ú artificial, el vibrat del formigó amb regle vibratori, reglejat i
acabat rugós.

128,10 €

B011-05ME m3 Aigua 0,77000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 3,00000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

88,34000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,10000 €

Altres conceptes 33,89000 €

P-10 3000000004 M3 Construció de gual a nivell de la llera d'un barranc amb pedra d'escollera rejuntada amb
formigó HM-30/B/10/I+E. Inclou excavació del terreny, construcció de llosa de formigó de 10
cm de gruix, subministrament i col·locació der les pedres i rejuntat de les pedres amb
formigó. Totalment acabat

136,41 €

B040-064O t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 23,48000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

44,17000 €

Altres conceptes 68,76000 €

P-11 3000000005 M3 Construcció de mur de pedres d'escollera. Inclou subministrament de pedres d'un pes
superior a 0,5 tones i col·locació. Totalment acabat

100,59 €

B040-064O t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 35,22000 €

Altres conceptes 65,37000 €

P-12 300000003 M3 Pavimentat de camí amb una capa de 15 cm de gruix de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des
de camió, armat amb mallasso de 15x15 cm x 5 mm sobre una base de tot-ú artificial
existent. Inclou estesa i vibrat amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós. S'inclou el
subministrament i la col·locació, en un dels extrems del gual, de pedres d'escollera
encastades, disposades de forma alterna, que sobresurtin 20 cm del nivell del gual per
facilitar el pas dels peatons sense mollar-se

125,51 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

88,34000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,10000 €

Altres conceptes 35,07000 €

P-13 3000000000 Ut Entubat d'una sortida lateral del canal de reg mitjançant instal·lació de canonada de polietilè
d'alta densitat autoportant de 50 cm de diàmetre i 2 m de longitud. Inclou la construcció d'una
paret de formigó HM-30/B/10/I+E armat a l'entrada i la sortida de l'aigua d'aproximadament 2
m de longitud i 1,5 m d'alçada per fixar la canonada, i el reblert i compactació de l'interior
d'aquest espai, al voltant de la canonada, amb tot-ú artificial. Totalment acabat, amb el nou
nivell del terreny al mateix nivell que el nou camí que hi haurà al voral o sobre el canal de reg

850,00 €

Sense descomposició 850,00000 €

P-14 5000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa de 10
cm de tot-ú artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de
la carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la presència de
la barrera de seguretat tipus biona metàl·lica.

45,71 €

B011-05ME m3 Aigua 0,77000 €
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B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 15,00000 €

Altres conceptes 29,94000 €

P-15 5100000001 Ml Instal·lació de barana de fusta RTI, amb puntals de 10 cm de diàmetre i 140 cm d'alçada des
del nivell del terra,
fixats una profunditat d'almenys 40 cm a terra amb daus de formigó H-100 de 20x20 cm de
costat i 40 cm de profunditat. Travessers de 8 cm de diàmetre de 200 cm de longitud fixats
als puntals amb pletines metàl·liques. Tota la fusta estarà tractada amb sistema autoclau
buit-pressió per a classe de risc IV segons UNE-EN 335-1/2 amb sals registrades per la
DGSPC del Ministeri de Sanitat i Consum.

21,00 €

Sense descomposició 21,00000 €

P-16 5100000003 Ml Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica tipus biona, ja sigui amb suports metàl·lics o
empotrada a terra. Inclou la retirada de tots els elements de la barrera i l'acabat per deixar el
terreny sense elements que suposin un perill per la seguritat dels vehicles, caminanst o
ciclistes (cantells de suports sobresurtint, etc)

35,00 €

Sense descomposició 35,00000 €

P-17 5100000004 Ml Subministrament i instal·lació de tanca de simple torsió. Inclourà una porta de dues fulles per
accedir a la part inferior de la finca en vehicle.

45,45 €

B6A1-0YWN u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de
tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

7,62875 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

2,20850 €

B0AI-07C9 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i
de D 2.2/3 mm

3,88000 €

Altres conceptes 31,73275 €

P-18 5100000005 Ml Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica tipus biona per fer un pas de 4 m d'amplada,
empotrant els dos extrems resultants al terra una longitud de 4 m cadascun. Es desmuntaran
dos suports metàl·lics sense deixar cantells tallants que representin un perill per ciclistes i
vianants, i s'utilitzaran les barreres existents per empotrar-les al terra

40,00 €

Sense descomposició 40,00000 €

P-19 6000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans mecànics d'una capa de
10-15 cm de tot-ú artificial. Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària seran
bones, ja que es tracta de camins rurals existents

21,49 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 15,00000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,77000 €

Altres conceptes 5,72000 €

P-20 6100000001 Km Senyalització de continuïtat del camí. Marcatge amb plantilla de franja rectangular de pintura
groga (RAL 1007) de 10 cm de longitud i 3 cm d’alçada, previ rascat de la superfície a pintar
per millorar l’adherència. La ubicació i espaiat de les marques es farà d’acord amb els criteris
del Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya l’any 2018

28,00 €

Sense descomposició 28,00000 €

P-21 6100000002 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola metàl·lica de
450x200mm amb una xapa decorada amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau de
formigó H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres
grans), sense plànol, seguint els criteris del Manual de senyalització de camins per a la
mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya l’any 2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

221,76 €

Sense descomposició 221,76000 €

P-22 6100000003 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola metàl·lica de
450x200mm amb dues xapes decorades amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm

311,76 €
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de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau
de formigó H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol,
lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del Manual de senyalització de camins per a
la mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya l’any 2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

Sense descomposició 311,76000 €

P-23 6100000004 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola metàl·lica de
450x200mm amb tres xapes decorades amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm
de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau
de formigó H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol,
lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del Manual de senyalització de camins per a
la mobilitat no motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya l’any 2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

401,76 €

Sense descomposició 401,76000 €

P-24 6100000005 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal metàl·lica informativa de 450x900mm amb una
xapa decorada amb impressió directa. Inclou suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m
d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H-150.
Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans), sense
plànol. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.

377,00 €

Sense descomposició 377,00000 €

P-25 6100000006 Ut Generació de continguts, adquisició dels drets de reproducció d'imatges o il·lustracions,
disseny (inclou una revisió del disseny), fabricació i instal·lació de cartellera informativa a una
cara de 2000x1690 mm, decorat amb dibond sobre planxa sàndwitch. Inclou dos suports de
fusta tractada de 195x95 mm i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2 pletines d'ancoratge
encastades sobre dau de formigó H-150, seguint els criteris del Manual d'imatge del Geoparc
Orígens. Transport i material inclosos.

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-26 6100000007 Ut Generació de continguts, adquisició dels drets de reproducció d'imatges o il·lustracions,
disseny (inclou una revisió del disseny), fabricació i instal·lació de cartellera informativa tipus
faristol panoràmic de 2000x1000 mm, decorat amb dibond sobre acer corten doblegat de 6
mm de gruix, fixat a terra amb cargoleria sobre dau de formigó H-150, seguint els criteris del
Manual d'imatge del Geoparc Orígens. Transport i material inclosos.

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-27 7000000001 M Eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud del canal de reg per generar una
plataforma per on passarà el nou camí, mitjançant diferents solucions constructives en funció
de les possibilitats de cada tram (terraplenat amb tot-ú artificial, excavació de talús i aport de
tot-ú artificial, entubat del canal de reg amb canonades de polietilè d'alta densitat i reblert i
compactació del seu entorn amb tot-ú artificial, etc) a concretar durant el replanteig de l'obra.
Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària estaran limitades per l'espai
disponible a l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer-se fora de l'època de reg.

20,43 €

Sense descomposició 20,43000 €

P-28 7000000002 M Eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud del canal de reg per generar una
plataforma per on passarà el nou camí, mitjançant diferents solucions constructives en funció
de les possibilitats de cada tram (terraplenat amb tot-ú artificial, excavació de talús i aport de
tot-ú artificial, entubat del canal de reg amb canonades de polietilè d'alta densitat i reblert i
compactació del seu entorn amb tot-ú artificial, etc) a concretar durant el replanteig de l'obra.
Les condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària estaran limitades per l'espai
disponible a l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer-se fora de l'època de reg.

10,22 €

Sense descomposició 10,22000 €

P-29 7100000002 PA Partida alçada a justificar per l'adequació del mirador de Comportes amb la instal·lació de
quatre bancs monolítics de pedra artificial sense respatller. Inclou la recollida amb camió amb
ploma dels bancs a dos punts de la comarca situats a 7 i 10 km de distància respectivament,
transport fins al mirador i la seva instal·lació. Els bancs no van fixats al terra, simplement hi
estan recolzats. Pes de cada banc: 1525 kg

850,00 €

Sense descomposició 850,00000 €

P-30 7100000004 PA Partida alçada a justificar per la recollida manual de totes les deixalles i runa existents des
d'abans de l'inici de les obres al llarg de tot l'itinerari i del seu entorn immediat (5 metres a

1.800,00 €
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banda i banda). Inclou el transport manual fins a punts de càrrega sobre vehicle, i el transport
fins a la deixalleria de Tremp.

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-31 7100000007 PA Partida alçada a justificar per sanejar tres obres de fàbrica sota la carretera C13. Inclou
fixació amb morter de pedres i elements solts, tallat de claus i ferralla que sobresurt de les
parets, netejat de cunetes que desguassen a l'obra de fàbrica i sanejat d'altres elements que
puguin representar un perill per caminants i ciclistes. A l'obra de fàbrica del tram C15 (les
Cadolles), a més de tot l'anterior, inclou el rejuntat amb morter de totes les pedres de la volta,
i la retirada amb pala carregadora petita tipus bobcat del sediment acumulat al terra a tota
l'obra de fàbrica. A l'obra de fàbrica del tram C18 (barranc Rodelló), a més de tot l'anterior
s'inclou la retirada amb pala carregadora petita tipus bobcat del sediment acumulat al terra
de tota l'obra de fàbrica, i l'excavació de la sortida de la mateixa per facilitar l'evacuació de
l'aigua i el fang que circulen pel pas.

3.195,50 €

Sense descomposició 3.195,50000 €

P-32 7100000008 PA Partida alçada a justificar per la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra 4.750,00 €

Sense descomposició 4.750,00000 €

P-33 PB23-DFRP Ml Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i
deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal
de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m
(BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

44,76 €

BBMX-0SIQ u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera
de seguretat flexible, segons UNE 135122

17,42000 €

BBMW-0SHO m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135121

18,01000 €

BBMY-0SJG u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 1,82000 €

BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a
dues cares

0,34625 €

BBMZ-0SIZ u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 1,79500 €

Altres conceptes 5,36875 €

P-34 PB23-DFS5 Ml Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica doble, per a una classe de
contenció alta, amb nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i
deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal
de secció doble ona a cada costat del suport i suports tubulars col·locats amb fixacions
mecàniques cada 2 m (BMDNA2/T), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o
superior a 22 m

108,91 €

BBMZ-0SJ0 u Separador de acero galvanizado para barrera metálica doble, según UNE 135122 6,28500 €

BBMX-0SIU u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 700 mm de llargària amb placa
d'ancoratge, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135123

40,95000 €

BBMW-0SHO m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135121

36,02000 €

BBMY-0SJG u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 7,28000 €

BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a
dues cares

0,69250 €

BBMZ-0SJ4 u Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135123 2,23000 €

Altres conceptes 15,45250 €
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Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 01 TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ PREEXISTENT

1 1000000001 Km Desbrossat intensiu amb motodesbrossadora de la vegetació herbàcia
i arbustiva del ferm i l’entorn del camí en una amplada total de 2
metres. Trituració in situ de les restes vegetals generades amb la
motodesbrossadora de capçal triturador. Poda amb motoserra de les
branques d’arbres situats als marges del camí i que envaeixen el gàlig
de 2 metres d'alçada. Puntualment, tallada amb motoserra d’arbres
caiguts o inclinats sobre el camí, o situats al marge del camí o sobre la
seva traça, segons el marcatge de la Direcció d’Obra (DO). Trosseig
de les restes de tallada i de poda amb motoserra a trossos d’un màxim
de 100 cm, i apartat de les mateixes del traçat del camí segons
determini la DO. Als trams on no es facin tasques mecanitzades de
millora del ferm del camí, repàs i espedregat amb eines manuals del
ferm, apartant les pedres de diàmetre superior a 15 cm al marge del
camí i regularitzant la plataforma del mateix. (P - 1)

2.065,55 9,440 19.498,79

2 1000000002 Km Desbrossat amb motodesbrossadora de la vegetació herbàcia i
arbustiva del ferm i l’entorn del camí en una amplada total de 2 metres.
Trituració in situ amb la motodesbrossadora de capçal triturador de les
restes vegetals generades. Poda amb motoserra de les branques
d’arbres situats als marges del camí i que envaeixen el gàlig de 2
metres d'alçada. Trosseig de les restes de poda amb motoserra a
trossos d’un màxim de 100 cm, i apartat de les mateixes del traçat del
camí on determini la Direcció d'Obra. Als trams on no es facin tasques
mecanitzades de millora del ferm del camí, repàs i espedregat amb
eines manuals del ferm, apartant les pedres de diàmetre superior a 15
cm al marge del camí i regularitzant la plataforma del mateix. (P - 2)

602,26 14,214 8.560,52

3 1000000003 Ut Partida alçada a justificar per la retirada amb mitjans mecànics de les
restes vegetals generades en la poda i tallada d'arbres en indrets a
determinar per la Direccio d'Obra (miradors, entorn de la carretera
C13, etc, sempre en espais amb accés per maquinària). Retirada amb
camió fins a la planta de compostatge (P - 3)

2.211,00 1,000 2.211,00

TOTAL Capítol 01.01 30.270,31

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 01 EIXAMPLAT VORAL CARRETERA. TERRAPLENAT

Titol 5 01 EIXAMPLAMENT VORAL CARRETERA 2 M AMPLADA

1 2000000001 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera per generar
una plataforma per on passarà el nou camí, mitjançant prèvia
regularització del terreny i posterior aportació i terraplenat amb tot-ú
artificial, compactat al 98% del PM. Les condicions d'accés, treball i
maniobra de la maquinària, al voral de la carretera, estaran limitades
per l'espai disponible i la presència de la barrera de seguretat tipus
biona metàl·lica. (P - 4)

44,01 3.455,000 152.054,55

TOTAL Titol 5 01.02.02.01.01 152.054,55

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 01 EIXAMPLAT VORAL CARRETERA. TERRAPLENAT

Titol 5 02 AMPLIACIÓ VORAL CARRETERA 1 M AMPLADA

EUR
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1 2000000001 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera per generar
una plataforma per on passarà el nou camí, mitjançant prèvia
regularització del terreny i posterior aportació i terraplenat amb tot-ú
artificial, compactat al 98% del PM. Les condicions d'accés, treball i
maniobra de la maquinària, al voral de la carretera, estaran limitades
per l'espai disponible i la presència de la barrera de seguretat tipus
biona metàl·lica. (P - 4)

44,01 1.852,000 81.506,52

TOTAL Titol 5 01.02.02.01.02 81.506,52

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 EIXAMPLAT VORAL CARRETERA O REG. EXCAVACIÓ

Titol 5 01 EIXAMPLAMENT VORAL CARRETERA O REG. 1,5 M AMPLADA

1 200000002 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera o del camí
de servitud del canal de reg per on passarà el nou camí, mitjançant
prèvia regularització del terreny i posterior excavació del talús.
Retirada del material sobrant amb camió fins a dipòsit controlat. Les
condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la
carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai
disponible i/o la presència de la barrera de seguretat tipus biona
metàl·lica. (P - 6)

6,52 959,501 6.255,95

TOTAL Titol 5 01.02.02.02.01 6.255,95

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 EIXAMPLAT VORAL CARRETERA O REG. EXCAVACIÓ

Titol 5 02 AMPLIACIÓ VORAL CARRETERA O REG. 1 M AMPLADA

1 200000002 M3 Eixamplat amb mitjans mecànics del voral de la carretera o del camí
de servitud del canal de reg per on passarà el nou camí, mitjançant
prèvia regularització del terreny i posterior excavació del talús.
Retirada del material sobrant amb camió fins a dipòsit controlat. Les
condicions d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la
carretera C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai
disponible i/o la presència de la barrera de seguretat tipus biona
metàl·lica. (P - 6)

6,52 628,125 4.095,38

TOTAL Titol 5 01.02.02.02.02 4.095,38

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 03 r RETIRADA AMB MITJANS MEC. 10 CM TERRA VEGETAL

Titol 5 01 PLATAFORMA CAMÍ 1,5 M AMPLADA

EUR
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1 300000001 M3 Retirada amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm de terra vegetal.
Retirada del material extret amb camió fins a dipòsit controlat.
(P - 7)

4,36 272,100 1.186,36

TOTAL Titol 5 01.02.02.03.01 1.186,36

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 03 r RETIRADA AMB MITJANS MEC. 10 CM TERRA VEGETAL

Titol 5 02 AMPLIACIÓ PLATAFORMA CAMÍ 1 M AMPLADA

1 300000001 M3 Retirada amb mitjans mecànics d'una capa de 10 cm de terra vegetal.
Retirada del material extret amb camió fins a dipòsit controlat.
(P - 7)

4,36 181,400 790,90

TOTAL Titol 5 01.02.02.03.02 790,90

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 04 REPAS DEL FERM DE CAMÍ RURAL AMB MITJANS MECÀNICS

1 2000000004 Km Repàs del ferm de camí existent amb mitjans mecànics. Regularització
de la plataforma del camí
(P - 5)

276,55 13,126 3.630,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.04 3.630,00

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 05 SUBM. I ESTESA CAPA 10 CM TOT-Ú ARTIFICIAL. ACCÉS COMPLEX

Titol 5 01 PLATAFORMA CAMÍ 1,5 M AMPLADA

1 5000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans
mecànics d'una capa de 10 cm de tot-ú artificial. Les condicions
d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera
C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la
presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl·lica. (P - 14)

45,71 526,650 24.073,17

TOTAL Titol 5 01.02.02.05.01 24.073,17

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 05 SUBM. I ESTESA CAPA 10 CM TOT-Ú ARTIFICIAL. ACCÉS COMPLEX

Titol 5 02 AMPLIACIÓ PLATAFORMA CAMÍ 1 M AMPLADA

1 5000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans
mecànics d'una capa de 10 cm de tot-ú artificial. Les condicions

45,71 372,950 17.047,54

EUR
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d'accés, treball i maniobra de la maquinària, al voral de la carretera
C13 o del canal de reg, estaran limitades per l'espai disponible i/o la
presència de la barrera de seguretat tipus biona metàl·lica. (P - 14)

TOTAL Titol 5 01.02.02.05.02 17.047,54

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 06 SUBM. I ESTESA CAPA 10-15 CM TOT-Ú ARTIFICIAL. CAMÍ RURAL

Titol 5 01 PLATAFORMA CAMÍ 1,5 M AMPLADA

1 6000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans
mecànics d'una capa de 10-15 cm de tot-ú artificial. Les condicions
d'accés, treball i maniobra de la maquinària seran bones, ja que es
tracta de camins rurals existents (P - 19)

21,49 1.950,450 41.915,17

TOTAL Titol 5 01.02.02.06.01 41.915,17

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 06 SUBM. I ESTESA CAPA 10-15 CM TOT-Ú ARTIFICIAL. CAMÍ RURAL

Titol 5 02 AMPLIACIÓ PLATAFORMA CAMÍ 1 M AMPLADA

1 6000000001 M3 Subministrament, estesa i compactació al 98% PM amb mitjans
mecànics d'una capa de 10-15 cm de tot-ú artificial. Les condicions
d'accés, treball i maniobra de la maquinària seran bones, ja que es
tracta de camins rurals existents (P - 19)

21,49 1.810,575 38.909,26

TOTAL Titol 5 01.02.02.06.02 38.909,26

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 07 EIXAMPLAT CAMI VORAL CANAL REG

Titol 5 01 PLATAFORMA CAMÍ 1,5 M AMPLADA

1 7000000001 M Eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud del canal de reg
per generar una plataforma per on passarà el nou camí, mitjançant
diferents solucions constructives en funció de les possibilitats de cada
tram (terraplenat amb tot-ú artificial, excavació de talús i aport de tot-ú
artificial, entubat del canal de reg amb canonades de polietilè d'alta
densitat i reblert i compactació del seu entorn amb tot-ú artificial, etc) a
concretar durant el replanteig de l'obra. Les condicions d'accés, treball
i maniobra de la maquinària estaran limitades per l'espai disponible a
l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer-se fora de l'època de
reg. (P - 27)

20,43 1.948,000 39.797,64

TOTAL Titol 5 01.02.02.07.01 39.797,64

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

EUR
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Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 07 EIXAMPLAT CAMI VORAL CANAL REG

Titol 5 02 AMPLIACIÓ PLATAFORMA CAMÍ 1 M AMPLADA

1 7000000002 M Eixamplat amb mitjans mecànics del camí de servitud del canal de reg
per generar una plataforma per on passarà el nou camí, mitjançant
diferents solucions constructives en funció de les possibilitats de cada
tram (terraplenat amb tot-ú artificial, excavació de talús i aport de tot-ú
artificial, entubat del canal de reg amb canonades de polietilè d'alta
densitat i reblert i compactació del seu entorn amb tot-ú artificial, etc) a
concretar durant el replanteig de l'obra. Les condicions d'accés, treball
i maniobra de la maquinària estaran limitades per l'espai disponible a
l'entorn del canal de reg. Les obres hauran de fer-se fora de l'època de
reg. (P - 28)

10,22 1.948,000 19.908,56

TOTAL Titol 5 01.02.02.07.02 19.908,56

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 03 ENTUBAT SORTIDES LATERALS CANAL REG

1 300000000000 Ut Entubat d'una sortida lateral del canal de reg mitjançant instal·lació de
canonada de polietilè d'alta densitat autoportant de 50 cm de diàmetre
i 2 m de longitud. Inclou la construcció d'una paret de formigó
HM-30/B/10/I+E armat a l'entrada i la sortida de l'aigua
d'aproximadament 2 m de longitud i 1,5 m d'alçada per fixar la
canonada, i el reblert i compactació de l'interior d'aquest espai, al
voltant de la canonada, amb tot-ú artificial. Totalment acabat, amb el
nou nivell del terreny al mateix nivell que el nou camí que hi haurà al
voral o sobre el canal de reg (P - 13)

850,00 6,000 5.100,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 5.100,00

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 03 OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA

Titol 3 01 DEMOLICIÓ BAIXANT CUNETA I CONSTRUCCIÓ GUAL FORMIGÓ

1 3000000001 Ut Demolició de la baixant de cuneta de la carretera feta amb peces
prefabricades de formigó en un tram de 1,5 m d'amplada al seu pas
pel nou camí al voral de la carretera. Al seu lloc, construcció d'un petit
gual de formigó HM-30/B/10/I+E amb fibres de 2,5 m d'amplada, 1 m
de longitud, 10 cm de gruix i una profunditat màxima de 20 cm, de
secció triangular per garantir el drenatge de l'aigua de la cuneta però
alhora permetre el pas de ciclistes i caminants de forma segura.
Abocat des de camió, inclou estés i vibrat amb regle vibratori, reglejat i
acabat rugós, i transport de tots els residus i runa generats a abocador
controlat. (P - 8)

666,05 6,000 3.996,30

TOTAL Titol 3 01.03.01 3.996,30

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 03 OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA

Titol 3 02 CONSTRUCCIÓ CUNETA FORMIGÓ

Titol 4 01 CONSTRUCCIÓ CUNETA 1,5 M AMPLADA

EUR
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1 3000000002 M3 Construcció de cuneta de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des de
camió, de 15 cm de gruix, armada amb mallasso de 12x12x6 mm.
Secció triangular. Inclou el moviment de terres per formar la secció de
la cuneta, la demolició d'elements de formigó existents, l'estesa i
compactat d'una base de tot-ú artificial, el vibrat del formigó amb regle
vibratori, reglejat i acabat rugós. (P - 9)

128,10 43,200 5.533,92

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 5.533,92

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 03 OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA

Titol 3 02 CONSTRUCCIÓ CUNETA FORMIGÓ

Titol 4 02 AMPLIACIÓ CUNETA 1 M AMPLADA

1 3000000002 M3 Construcció de cuneta de formigó HM-30/B/10/I+E abocat des de
camió, de 15 cm de gruix, armada amb mallasso de 12x12x6 mm.
Secció triangular. Inclou el moviment de terres per formar la secció de
la cuneta, la demolició d'elements de formigó existents, l'estesa i
compactat d'una base de tot-ú artificial, el vibrat del formigó amb regle
vibratori, reglejat i acabat rugós. (P - 9)

128,10 41,475 5.312,95

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 5.312,95

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 03 OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA

Titol 3 03 CONSTRUCCIÓ GUAL FORMIGÓ ARMAT 15 CM

Titol 4 01 PAVIMENTAT CAMÍ 1,5 M AMPLADA

1 300000003 M3 Pavimentat de camí amb una capa de 15 cm de gruix de formigó
HM-30/B/10/I+E abocat des de camió, armat amb mallasso de 15x15
cm x 5 mm sobre una base de tot-ú artificial existent. Inclou estesa i
vibrat amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós. S'inclou el
subministrament i la col·locació, en un dels extrems del gual, de
pedres d'escollera encastades, disposades de forma alterna, que
sobresurtin 20 cm del nivell del gual per facilitar el pas dels peatons
sense mollar-se (P - 12)

125,51 7,425 931,91

TOTAL Titol 4 01.03.03.01 931,91

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 03 OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA

Titol 3 03 CONSTRUCCIÓ GUAL FORMIGÓ ARMAT 15 CM

Titol 4 02 AMPLIACIÓ PAVIMENT CAMÍ 1 M AMPLADA

1 300000003 M3 Pavimentat de camí amb una capa de 15 cm de gruix de formigó
HM-30/B/10/I+E abocat des de camió, armat amb mallasso de 15x15
cm x 5 mm sobre una base de tot-ú artificial existent. Inclou estesa i
vibrat amb regle vibratori, reglejat i acabat rugós. S'inclou el
subministrament i la col·locació, en un dels extrems del gual, de
pedres d'escollera encastades, disposades de forma alterna, que
sobresurtin 20 cm del nivell del gual per facilitar el pas dels peatons
sense mollar-se (P - 12)

125,51 4,950 621,27

EUR
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TOTAL Titol 4 01.03.03.02 621,27

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 03 OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA

Titol 3 04 CONSTRUCCIÓ GUAL FORMIGÓ I PEDRA ESCOLLERA

Titol 4 01 CONSTRUCCIÓ GUAL 1,5 M AMPLADA

1 3000000004 M3 Construció de gual a nivell de la llera d'un barranc amb pedra
d'escollera rejuntada amb formigó HM-30/B/10/I+E. Inclou excavació
del terreny, construcció de llosa de formigó de 10 cm de gruix,
subministrament i col·locació der les pedres i rejuntat de les pedres
amb formigó. Totalment acabat (P - 10)

136,41 52,500 7.161,53

TOTAL Titol 4 01.03.04.01 7.161,53

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 03 OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA

Titol 3 04 CONSTRUCCIÓ GUAL FORMIGÓ I PEDRA ESCOLLERA

Titol 4 02 AMPLIACIÓ GUAL 1,5 M AMPLADA

1 3000000004 M3 Construció de gual a nivell de la llera d'un barranc amb pedra
d'escollera rejuntada amb formigó HM-30/B/10/I+E. Inclou excavació
del terreny, construcció de llosa de formigó de 10 cm de gruix,
subministrament i col·locació der les pedres i rejuntat de les pedres
amb formigó. Totalment acabat (P - 10)

136,41 52,500 7.161,53

TOTAL Titol 4 01.03.04.02 7.161,53

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 03 OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA

Titol 3 05 CONSTRUCCIÓ MUR PEDRA ESCOLLERA

1 3000000005 M3 Construcció de mur de pedres d'escollera. Inclou subministrament de
pedres d'un pes superior a 0,5 tones i col·locació. Totalment acabat (P
- 11)

100,59 108,000 10.863,72

TOTAL Titol 3 01.03.05 10.863,72

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 05 BARANES, BARRERES DE SEGURETAT I TANQUES

1 5100000001 Ml Instal·lació de barana de fusta RTI, amb puntals de 10 cm de diàmetre
i 140 cm d'alçada des del nivell del terra,
fixats una profunditat d'almenys 40 cm a terra amb daus de formigó
H-100 de 20x20 cm de costat i 40 cm de profunditat. Travessers de 8
cm de diàmetre de 200 cm de longitud fixats als puntals amb pletines
metàl·liques. Tota la fusta estarà tractada amb sistema autoclau
buit-pressió per a classe de risc IV segons UNE-EN 335-1/2 amb sals
registrades per la DGSPC del Ministeri de Sanitat i Consum. (P - 15)

21,00 1.995,000 41.895,00

2 PB23-DFRP Ml Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica
simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6

44,76 360,000 16.113,60

EUR
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m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal
de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions
mecàniques cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m (P - 33)

3 PB23-DFS5 Ml Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica doble,
per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, índex
de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció
doble ona a cada costat del suport i suports tubulars col·locats amb
fixacions mecàniques cada 2 m (BMDNA2/T), col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m (P - 34)

108,91 16,000 1.742,56

4 5100000003 Ml Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica tipus biona, ja sigui
amb suports metàl·lics o empotrada a terra. Inclou la retirada de tots
els elements de la barrera i l'acabat per deixar el terreny sense
elements que suposin un perill per la seguritat dels vehicles,
caminanst o ciclistes (cantells de suports sobresurtint, etc) (P - 16)

35,00 62,000 2.170,00

5 5100000005 Ml Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica tipus biona per fer un
pas de 4 m d'amplada, empotrant els dos extrems resultants al terra
una longitud de 4 m cadascun. Es desmuntaran dos suports metàl·lics
sense deixar cantells tallants que representin un perill per ciclistes i
vianants, i s'utilitzaran les barreres existents per empotrar-les al terra
(P - 18)

40,00 36,000 1.440,00

6 5100000004 Ml Subministrament i instal·lació de tanca de simple torsió. Inclourà una
porta de dues fulles per accedir a la part inferior de la finca en vehicle.
(P - 17)

45,45 40,000 1.818,00

TOTAL Capítol 01.05 65.179,16

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 06 SENYALITZACIÓ

1 6100000001 Km Senyalització de continuïtat del camí. Marcatge amb plantilla de franja
rectangular de pintura groga (RAL 1007) de 10 cm de longitud i 3 cm
d’alçada, previ rascat de la superfície a pintar per millorar l’adherència.
La ubicació i espaiat de les marques es farà d’acord amb els criteris
del Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no
motoritzada, editat per la Direcció General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya l’any 2018 (P - 20)

28,00 29,114 815,19

2 6100000002 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola
metàl·lica de 450x200mm amb una xapa decorada amb impressió
directa. Inclou suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat
a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó
H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts
senzills (títol, lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del
Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada,
editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya l’any 2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.
(P - 21)

221,76 7,000 1.552,32

3 6100000003 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola
metàl·lica de 450x200mm amb dues xapes decorades amb impressió
directa. Inclou suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat
a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó
H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts
senzills (títol, lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del
Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada,
editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya l’any 2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.
(P - 22)

311,76 46,000 14.340,96

4 6100000004 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal direccional tipus banderola
metàl·lica de 450x200mm amb tres xapes decorades amb impressió
directa. Inclou suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat
a terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó
H-150. Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts

401,76 13,000 5.222,88

EUR
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LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

PRESSUPOST Pàg.: 9

senzills (títol, lletres grans), sense plànol, seguint els criteris del
Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada,
editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya l’any 2018. Instal·lació fàcil, al costat de camí i trajecte curt.
(P - 23)

5 6100000005 Ut Disseny, fabricació i instal·lació de senyal metàl·lica informativa de
450x900mm amb una xapa decorada amb impressió directa. Inclou
suport RTI de 10 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, fixat a terra amb 2
pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó H-150.
Transport i material inclosos. Inclosa gràfica i continguts senzills (títol,
lletres grans), sense plànol. Instal·lació fàcil, al costat de camí i
trajecte curt. (P - 24)

377,00 31,000 11.687,00

6 6100000006 Ut Generació de continguts, adquisició dels drets de reproducció
d'imatges o il·lustracions, disseny (inclou una revisió del disseny),
fabricació i instal·lació de cartellera informativa a una cara de
2000x1690 mm, decorat amb dibond sobre planxa sàndwitch. Inclou
dos suports de fusta tractada de 195x95 mm i 2,5 m d'alçada, fixat a
terra amb 2 pletines d'ancoratge encastades sobre dau de formigó
H-150, seguint els criteris del Manual d'imatge del Geoparc Orígens.
Transport i material inclosos. (P - 25)

3.000,00 2,000 6.000,00

7 6100000007 Ut Generació de continguts, adquisició dels drets de reproducció
d'imatges o il·lustracions, disseny (inclou una revisió del disseny),
fabricació i instal·lació de cartellera informativa tipus faristol panoràmic
de 2000x1000 mm, decorat amb dibond sobre acer corten doblegat de
6 mm de gruix, fixat a terra amb cargoleria sobre dau de formigó
H-150, seguint els criteris del Manual d'imatge del Geoparc Orígens.
Transport i material inclosos. (P - 26)

3.000,00 6,000 18.000,00

TOTAL Capítol 01.06 57.618,35

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

Capítol 07 ALTRES ACTUACIONS

1 7100000002 PA Partida alçada a justificar per l'adequació del mirador de Comportes
amb la instal·lació de quatre bancs monolítics de pedra artificial sense
respatller. Inclou la recollida amb camió amb ploma dels bancs a dos
punts de la comarca situats a 7 i 10 km de distància respectivament,
transport fins al mirador i la seva instal·lació. Els bancs no van fixats al
terra, simplement hi estan recolzats. Pes de cada banc: 1525 kg (P -
29)

850,00 1,000 850,00

2 7100000004 PA Partida alçada a justificar per la recollida manual de totes les deixalles
i runa existents des d'abans de l'inici de les obres al llarg de tot
l'itinerari i del seu entorn immediat (5 metres a banda i banda). Inclou
el transport manual fins a punts de càrrega sobre vehicle, i el transport
fins a la deixalleria de Tremp. (P - 30)

1.800,00 1,000 1.800,00

3 7100000007 PA Partida alçada a justificar per sanejar tres obres de fàbrica sota la
carretera C13. Inclou fixació amb morter de pedres i elements solts,
tallat de claus i ferralla que sobresurt de les parets, netejat de cunetes
que desguassen a l'obra de fàbrica i sanejat d'altres elements que
puguin representar un perill per caminants i ciclistes. A l'obra de
fàbrica del tram C15 (les Cadolles), a més de tot l'anterior, inclou el
rejuntat amb morter de totes les pedres de la volta, i la retirada amb
pala carregadora petita tipus bobcat del sediment acumulat al terra a
tota l'obra de fàbrica. A l'obra de fàbrica del tram C18 (barranc
Rodelló), a més de tot l'anterior s'inclou la retirada amb pala
carregadora petita tipus bobcat del sediment acumulat al terra de tota
l'obra de fàbrica, i l'excavació de la sortida de la mateixa per facilitar
l'evacuació de l'aigua i el fang que circulen pel pas. (P - 31)

3.195,50 1,000 3.195,50

4 7100000008 PA Partida alçada a justificar per la implantació del Pla de Seguretat i
Salut de l'obra (P - 32)

4.750,00 1,000 4.750,00

EUR
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LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

PRESSUPOST Pàg.: 10

TOTAL Capítol 01.07 10.595,50

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACIONS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ PREEXISTENT 30.270,31

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 436.271,00

Capítol 01.03  OBRES AMB FORMIGÓ I PEDRA D'ESCULLERA 41.583,13

Capítol 01.05  BARANES, BARRERES DE SEGURETAT I TANQUES 65.179,16

Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ 57.618,35

Capítol 01.07  ALTRES ACTUACIONS 10.595,50

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACI 641.517,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
641.517,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost LOT 1. MOVIMENT DE TERRES I ALTRES ACTUACI 641.517,45

641.517,45

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

Lot 1. Moviment de terres i altres actuacions  

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .............................................................. 641.517,45 € 

 

13 % Despeses generals SOBRE 641.517,45 € ....................................................... 83.397,27 € 

6 % Benefici industrial SOBRE 641.517,45  € ........................................................... 38.491,05 € 

 

Subtotal                                                                                                                     763.405,77 € 

 

21 % IVA SOBRE 763.405,77 € ............................................................................... 160.315,21 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 1                         923.720,98 € 

 

Aquest pressupost d'execució per contracte del lot 1 puja a 
 
NOU-CENTS VINT-I-TRES MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

 

 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  

Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

Document signat electrònicament 
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Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Capítol 01  ESTRUCTURES METÀL.LIQUES
Titol 3 01  OBRA CIVIL

1 4100000001 M3 Excavació de pous per a sabates de fonamentació en terreny de consistència normal, realitzada amb mitjans
manuals o mecànics i a cel obert. Profunditat segons s'indica en plànols o fins arribar a un ferm del terreny de
resistència mínima 1,50 kg/cm2. Inclou el sanejat mitjançant tall amb amoladora de tota la ferralla que
actualment sobresurt dels murs de formigó i escollera i representa un perill per a vianants i ciclistes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passera Llau Puigcercós 2,000 1,500 3,000 1,200 10,800 C#*D#*E#*F#
2 Tram E1 50,000 0,300 0,300 0,450 2,025 C#*D#*E#*F#
3 Tram E2 62,000 0,300 0,300 0,450 2,511 C#*D#*E#*F#
4 Tram E3 98,000 0,300 0,300 0,450 3,969 C#*D#*E#*F#
5 Tram E4 50,000 0,300 0,300 0,450 2,025 C#*D#*E#*F#
6 Tram E5 70,000 0,300 0,300 0,450 2,835 C#*D#*E#*F#
7 Tram C15. Llau Reguer 2,000 1,000 2,500 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram A9 8,000 0,300 0,300 0,450 0,324 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,489

2 4100000002 Ut Col·locació d'ancoratges per a pilars metàl·lics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passera Llau Puigcercós 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram E1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram E2 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram E3 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram E4 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram E5 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram C15. Llau Reguer 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram A9 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,000

3 4100000003 M3 Subministrament i estesa de formigó de regularització HM-150 per a capa de neteja i anivellament, abocat i
allisat superficialment amb mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passera Llau Puigcercós 2,000 1,500 3,000 0,100 0,900 C#*D#*E#*F#
2 Tram C15. Llau Reguer 2,000 1,000 1,500 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
3 Regularització 0,150 0,900 0,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,335

4 4100000004 Kg Subministrament i col·locació d'armadures segons quanties detallades en plànols, formades per barres
corrugades d'acer B-500 S.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passera Llau Puigcercós 2,000 145,800 291,600 C#*D#*E#*F#
2 Tram C15. Llau Reguer 2,000 81,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,600

5 4100000005 M3 Subministrament i estesa de formigó HA-25/B/20/IIa per a formació de pous de fonamentació, vessat des de
camió formigonera, vibrat i sense encofrar.

EUR
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LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passera Llau Puigcercós 2,000 1,500 3,000 1,100 9,900 C#*D#*E#*F#
2 Tram E1 50,000 0,300 0,300 0,300 1,350 C#*D#*E#*F#
3 Tram E2 62,000 0,300 0,300 0,300 1,674 C#*D#*E#*F#
4 Tram E3 98,000 0,300 0,300 0,300 2,646 C#*D#*E#*F#
5 Tram E4 50,000 0,300 0,300 0,300 1,350 C#*D#*E#*F#
6 Tram E5 70,000 0,300 0,300 0,300 1,890 C#*D#*E#*F#
7 Tram A9 8,000 0,300 0,300 0,300 0,216 C#*D#*E#*F#
8 Tram C15. Llau Reguer 2,000 1,000 2,500 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 Regularització. 0,150 19,030 2,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,881

6 4100000006 M3 Terraplenat i reblert a base de tot-u natural i terra seleccionada d'excavació, sobre fonament existent . Refinat i
compactació al 98 % del Pròctor Modificat, mitjançant medis manuals o mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram E1 50,000 0,300 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#
2 Tram E2 62,000 0,300 0,300 0,150 0,837 C#*D#*E#*F#
3 Tram E3 98,000 0,300 0,300 0,150 1,323 C#*D#*E#*F#
4 Tram E4 50,000 0,300 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#
5 Tram E5 70,000 0,300 0,300 0,150 0,945 C#*D#*E#*F#
6 Tram A9 8,000 0,300 0,300 0,150 0,108 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,563

Obra 01 PRESSUPOST LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Capítol 01  ESTRUCTURES METÀL.LIQUES
Titol 3 02  ESTRUCTURA METÀL.LICA PASSERA LLAU PUIGCERCÓS

1 420000001 Kg Jàsseres en gelosia, de llum 20,00 m i llargària total 1,30 m, formades per perfils HEA-160 en tirants i parells, i
perfils tubulars quadrats #60x3 en diagonals muntats.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials d'acer laminat en
calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura
polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gelosies 2,000 1.600,000 3.200,000 C#*D#*E#*F#
2 Carteles, mènsules 0,100 3.200,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.520,000

2 420000002 Kg Pòrtics d'arriostrament, d'alçada total 2,50 m, formats per perfils HEA-160.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials d'acer laminat en
calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura
polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gelosies 5,000 197,600 988,000 C#*D#*E#*F#
2 Carteles, mènsules 0,100 988,000 98,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.086,800

3 420000003 Kg Estructura de suport formada a base de dos pilars HEA-160, d'alçada aproximada 2,50 m i 0,30 m
d'encastament, i arriostrament transversal format per perfils tubulars de secció circular 80x3 mm.

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials d'acer laminat en
calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura
polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars HEA-160 2,000 2,800 30,400 170,240 C#*D#*E#*F#
2 Arriostrament 2,000 2,700 6,000 32,400 C#*D#*E#*F#
3 Rigiditzadors, mènsules 0,150 202,640 30,396 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,036

4 420000004 Kg Jàsseres Warren contravent formades per perfil tubular circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials d'acer laminat en
calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura
polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nivell -1 4,000 10,500 6,000 252,000 C#*D#*E#*F#
2 Nivell -2 8,000 5,850 6,000 280,800 C#*D#*E#*F#
3 Plaques, cargols 0,100 532,800 53,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 586,080

5 420000005 M2 Subministrament i col·locació de reixeta d'acer electrosoldada, de 30x30x3 mm, antilliscant, autoportant. Inclou
elements de fixació i cargols sobre estructura de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terra de la passera 1,000 20,000 1,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Capítol 01  ESTRUCTURES METÀL.LIQUES
Titol 3 03  ESTRUCTURA METÀL.LICA RESTA DE PASSERES

1 4300000001 Kg Pilars de suport de passarel·la a base de perfils IPE-140, de longitud variable, encastats 15 cm en el terreny, i
ancorats amb  pletines metàl·liques de 200x200x10 mm sobre daus de formigó.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials d'acer laminat en
calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura
polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram E1 50,000 0,550 13,220 363,550 C#*D#*E#*F#
2 Tram E2 62,000 1,400 13,220 1.147,496 C#*D#*E#*F#
3 Tram E3 98,000 1,400 13,220 1.813,784 C#*D#*E#*F#
4 Tram E4 50,000 0,550 13,220 363,550 C#*D#*E#*F#
5 Tram E5 70,000 1,400 13,220 1.295,560 C#*D#*E#*F#
6 Tram A9 8,000 1,050 13,220 111,048 C#*D#*E#*F#
7 Tram C15. Llau Reguer 4,000 0,500 13,220 26,440 C#*D#*E#*F#
8 Plaques ancoratge 342,000 3,140 1.073,880 C#*D#*E#*F#
9 Carteles, mènsules 0,100 6.195,310 619,531 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.814,839

EUR
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2 4300000002 Kg Jàsseres principals a base de perfils IPE-140, de longitud aproximada 1,50 m, recolzades en ambdós extrems
sobre pilars metàl·lics.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials d'acer laminat en
calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura
polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram E1 25,000 1,500 13,220 495,750 C#*D#*E#*F#
2 Tram E2 31,000 1,500 13,220 614,730 C#*D#*E#*F#
3 Tram E3 49,000 1,500 13,220 971,670 C#*D#*E#*F#
4 Tram E4 25,000 1,500 13,220 495,750 C#*D#*E#*F#
5 Tram E5 35,000 1,500 13,220 694,050 C#*D#*E#*F#
6 Tram A9 4,000 1,500 13,220 79,320 C#*D#*E#*F#
7 Tram C15. Llau Reguer 2,000 1,500 13,220 39,660 C#*D#*E#*F#
8 Carteles, mènsules 0,100 3.351,270 335,127 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.726,057

3 4300000003 Kg Biguetes longitudinals a base de perfils IPE-140, de longitud aproximada 2,52 m, embrotxalades sobre jàsseres
principals.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials d'acer laminat en
calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura
polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram E1 48,000 2,500 13,220 1.586,400 C#*D#*E#*F#
2 Tram E2 60,000 2,500 13,220 1.983,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram E3 96,000 2,500 13,220 3.172,800 C#*D#*E#*F#
4 Tram E4 48,000 2,500 13,220 1.586,400 C#*D#*E#*F#
5 Tram E5 68,000 2,500 13,220 2.247,400 C#*D#*E#*F#
6 Tram A9 6,000 2,000 13,220 158,640 C#*D#*E#*F#
7 Carteles, mènsules 0,100 10.734,640 1.073,464 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.808,104

4 4300000004 Kg Biguetes longitudinals a base de perfils IPE-270, de longitud aproximada 5 m, embrotxalades sobre jàsseres
principals.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials d'acer laminat en
calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura
polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C15. Llau Reguer 2,000 5,000 37,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

5 4300000005 Kg Jàsseres Warren contravent formades per perfil tubular circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials d'acer laminat en
calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura
polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram E1 4,000 5,750 6,000 138,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram E2 5,000 5,750 6,000 172,500 C#*D#*E#*F#
3 Tram E3 8,000 5,750 6,000 276,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram E4 4,000 5,750 6,000 138,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 Tram E5 6,000 5,750 6,000 207,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram A9 1,000 4,900 6,000 29,400 C#*D#*E#*F#
7 Tram C15. Llau Reguer 4,000 2,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#
8 Plaques, cargols 0,100 960,900 96,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.104,990

6 4300000006 Kg Subministrament i col·locació de barana perimetral d'1,40 m d'alçada total, formada per xapa foradada i
passamans a base de tub de secció rectangular 60x40x2 mm. Inclou muntants cada 1,25 m (1,20 m en el tram
de tiplogia A9) i elements verticals i horitzontals de subjecció a base de perfils laminats angulars en T-60, així
com ancoratge cargolat sobre estructura de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram E1 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram E2 2,000 75,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram E3 2,000 120,000 240,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram E4 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram E5 2,000 85,000 170,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram A9 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram C15. Llau Reguer 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 822,000

7 4300000007 M2 Subministrament i col·locació de reixeta d'acer electrosoldada, de 30x30x3 mm, antilliscant, autoportant. Inclou
elements de fixació i cargols sobre estructura de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram E1 1,000 60,000 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram E2 1,000 75,000 1,500 112,500 C#*D#*E#*F#
3 Tram E3 1,000 120,000 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram E4 1,000 60,000 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram E5 1,000 85,000 1,500 127,500 C#*D#*E#*F#
6 Tram A9 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram C15. Llau Reguer 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 616,500

Obra 01 PRESSUPOST LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Capítol 02  ALTRES ACTUACIONS

1 7100000001 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel replanteig de totes les estructures metàl·liques. Inclou la realització
d'aixecaments topogràfics i amidaments en detall sobre el terreny, si es consideren necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 7100000005 PA Partida alçada a justificar per la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 7100000006 PA Partida alçada a justificar pel control de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 4100000001 M3 Excavació de pous per a sabates de fonamentació en terreny de consistència normal,
realitzada amb mitjans manuals o mecànics i a cel obert. Profunditat segons s'indica en
plànols o fins arribar a un ferm del terreny de resistència mínima 1,50 kg/cm2. Inclou el
sanejat mitjançant tall amb amoladora de tota la ferralla que actualment sobresurt dels murs
de formigó i escollera i representa un perill per a vianants i ciclistes.

118,41 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 4100000002 Ut Col·locació d'ancoratges per a pilars metàl·lics. 25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-3 4100000003 M3 Subministrament i estesa de formigó de regularització HM-150 per a capa de neteja i
anivellament, abocat i allisat superficialment amb mitjans manuals.

117,38 €

(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 4100000004 Kg Subministrament i col·locació d'armadures segons quanties detallades en plànols, formades
per barres corrugades d'acer B-500 S.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-5 4100000005 M3 Subministrament i estesa de formigó HA-25/B/20/IIa per a formació de pous de fonamentació,
vessat des de camió formigonera, vibrat i sense encofrar.

119,05 €

(CENT DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-6 4100000006 M3 Terraplenat i reblert a base de tot-u natural i terra seleccionada d'excavació, sobre fonament
existent . Refinat i compactació al 98 % del Pròctor Modificat, mitjançant medis manuals o
mecànics.

56,29 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-7 420000001 Kg Jàsseres en gelosia, de llum 20,00 m i llargària total 1,30 m, formades per perfils HEA-160 en
tirants i parells, i perfils tubulars quadrats #60x3 en diagonals muntats.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-8 420000002 Kg Pòrtics d'arriostrament, d'alçada total 2,50 m, formats per perfils HEA-160.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-9 420000003 Kg Estructura de suport formada a base de dos pilars HEA-160, d'alçada aproximada 2,50 m i
0,30 m d'encastament, i arriostrament transversal format per perfils tubulars de secció
circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-10 420000004 Kg Jàsseres Warren contravent formades per perfil tubular circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-11 420000005 M2 Subministrament i col·locació de reixeta d'acer electrosoldada, de 30x30x3 mm, antilliscant,
autoportant. Inclou elements de fixació i cargols sobre estructura de suport.

85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)

P-12 4300000001 Kg Pilars de suport de passarel·la a base de perfils IPE-140, de longitud variable, encastats 15
cm en el terreny, i ancorats amb pletines metàl·liques de 200x200x10 mm sobre daus de
formigó.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-13 4300000002 Kg Jàsseres principals a base de perfils IPE-140, de longitud aproximada 1,50 m, recolzades en
ambdós extrems sobre pilars metàl·lics.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-14 4300000003 Kg Biguetes longitudinals a base de perfils IPE-140, de longitud aproximada 2,52 m,
embrotxalades sobre jàsseres principals.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-15 4300000004 Kg Biguetes longitudinals a base de perfils IPE-270, de longitud aproximada 5 m, embrotxalades
sobre jàsseres principals.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-16 4300000005 Kg Jàsseres Warren contravent formades per perfil tubular circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-17 4300000006 Kg Subministrament i col·locació de barana perimetral d'1,40 m d'alçada total, formada per xapa
foradada i passamans a base de tub de secció rectangular 60x40x2 mm. Inclou muntants
cada 1,25 m (1,20 m en el tram de tiplogia A9) i elements verticals i horitzontals de subjecció
a base de perfils laminats angulars en T-60, així com ancoratge cargolat sobre estructura de
suport.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-18 4300000007 M2 Subministrament i col·locació de reixeta d'acer electrosoldada, de 30x30x3 mm, antilliscant,
autoportant. Inclou elements de fixació i cargols sobre estructura de suport.

85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)
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P-19 7100000001 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel replanteig de totes les estructures metàl·liques.
Inclou la realització d'aixecaments topogràfics i amidaments en detall sobre el terreny, si es
consideren necessaris.

1.770,28 €

(MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-20 7100000005 PA Partida alçada a justificar per la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra 4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

P-21 7100000006 PA Partida alçada a justificar pel control de qualitat 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)
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Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 4100000001 M3 Excavació de pous per a sabates de fonamentació en terreny de consistència normal,
realitzada amb mitjans manuals o mecànics i a cel obert. Profunditat segons s'indica en
plànols o fins arribar a un ferm del terreny de resistència mínima 1,50 kg/cm2. Inclou el
sanejat mitjançant tall amb amoladora de tota la ferralla que actualment sobresurt dels murs
de formigó i escollera i representa un perill per a vianants i ciclistes.

118,41 €

Altres conceptes 118,41000 €

P-2 4100000002 Ut Col·locació d'ancoratges per a pilars metàl·lics. 25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

P-3 4100000003 M3 Subministrament i estesa de formigó de regularització HM-150 per a capa de neteja i
anivellament, abocat i allisat superficialment amb mitjans manuals.

117,38 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

88,34000 €

Altres conceptes 29,04000 €

P-4 4100000004 Kg Subministrament i col·locació d'armadures segons quanties detallades en plànols, formades
per barres corrugades d'acer B-500 S.

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-5 4100000005 M3 Subministrament i estesa de formigó HA-25/B/20/IIa per a formació de pous de fonamentació,
vessat des de camió formigonera, vibrat i sense encofrar.

119,05 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

88,34000 €

Altres conceptes 30,71000 €

P-6 4100000006 M3 Terraplenat i reblert a base de tot-u natural i terra seleccionada d'excavació, sobre fonament
existent . Refinat i compactació al 98 % del Pròctor Modificat, mitjançant medis manuals o
mecànics.

56,29 €

Altres conceptes 56,29000 €

P-7 420000001 Kg Jàsseres en gelosia, de llum 20,00 m i llargària total 1,30 m, formades per perfils HEA-160 en
tirants i parells, i perfils tubulars quadrats #60x3 en diagonals muntats.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-8 420000002 Kg Pòrtics d'arriostrament, d'alçada total 2,50 m, formats per perfils HEA-160.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-9 420000003 Kg Estructura de suport formada a base de dos pilars HEA-160, d'alçada aproximada 2,50 m i
0,30 m d'encastament, i arriostrament transversal format per perfils tubulars de secció
circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-10 420000004 Kg Jàsseres Warren contravent formades per perfil tubular circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750

3,20 €
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kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

Sense descomposició 3,20000 €

P-11 420000005 M2 Subministrament i col·locació de reixeta d'acer electrosoldada, de 30x30x3 mm, antilliscant,
autoportant. Inclou elements de fixació i cargols sobre estructura de suport.

85,00 €

Sense descomposició 85,00000 €

P-12 4300000001 Kg Pilars de suport de passarel·la a base de perfils IPE-140, de longitud variable, encastats 15
cm en el terreny, i ancorats amb pletines metàl·liques de 200x200x10 mm sobre daus de
formigó.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-13 4300000002 Kg Jàsseres principals a base de perfils IPE-140, de longitud aproximada 1,50 m, recolzades en
ambdós extrems sobre pilars metàl·lics.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-14 4300000003 Kg Biguetes longitudinals a base de perfils IPE-140, de longitud aproximada 2,52 m,
embrotxalades sobre jàsseres principals.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-15 4300000004 Kg Biguetes longitudinals a base de perfils IPE-270, de longitud aproximada 5 m, embrotxalades
sobre jàsseres principals.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-16 4300000005 Kg Jàsseres Warren contravent formades per perfil tubular circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base de perfils comercials
d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb un límit elàstic mínim garantit de 2.750
kg/cm2, amb aplicació de capa de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de
pintat a l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta.

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-17 4300000006 Kg Subministrament i col·locació de barana perimetral d'1,40 m d'alçada total, formada per xapa
foradada i passamans a base de tub de secció rectangular 60x40x2 mm. Inclou muntants
cada 1,25 m (1,20 m en el tram de tiplogia A9) i elements verticals i horitzontals de subjecció
a base de perfils laminats angulars en T-60, així com ancoratge cargolat sobre estructura de
suport.

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-18 4300000007 M2 Subministrament i col·locació de reixeta d'acer electrosoldada, de 30x30x3 mm, antilliscant,
autoportant. Inclou elements de fixació i cargols sobre estructura de suport.

85,00 €

Sense descomposició 85,00000 €
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P-19 7100000001 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel replanteig de totes les estructures metàl·liques.
Inclou la realització d'aixecaments topogràfics i amidaments en detall sobre el terreny, si es
consideren necessaris.

1.770,28 €

Sense descomposició 1.770,28000 €

P-20 7100000005 PA Partida alçada a justificar per la implantació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra 4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-21 7100000006 PA Partida alçada a justificar pel control de qualitat 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €
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Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Capítol 01 ESTRUCTURES METÀL.LIQUES

Titol 3 01 OBRA CIVIL

1 4100000001 M3 Excavació de pous per a sabates de fonamentació en terreny de
consistència normal, realitzada amb mitjans manuals o mecànics i a
cel obert. Profunditat segons s'indica en plànols o fins arribar a un ferm
del terreny de resistència mínima 1,50 kg/cm2. Inclou el sanejat
mitjançant tall amb amoladora de tota la ferralla que actualment
sobresurt dels murs de formigó i escollera i representa un perill per a
vianants i ciclistes. (P - 1)

118,41 29,489 3.491,79

2 4100000002 Ut Col·locació d'ancoratges per a pilars metàl·lics. (P - 2) 25,00 346,000 8.650,00

3 4100000003 M3 Subministrament i estesa de formigó de regularització HM-150 per a
capa de neteja i anivellament, abocat i allisat superficialment amb
mitjans manuals. (P - 3)

117,38 1,335 156,70

4 4100000004 Kg Subministrament i col·locació d'armadures segons quanties detallades
en plànols, formades per barres corrugades d'acer B-500 S. (P - 4)

3,20 453,600 1.451,52

5 4100000005 M3 Subministrament i estesa de formigó HA-25/B/20/IIa per a formació de
pous de fonamentació, vessat des de camió formigonera, vibrat i
sense encofrar.  (P - 5)

119,05 26,881 3.200,18

6 4100000006 M3 Terraplenat i reblert a base de tot-u natural i terra seleccionada
d'excavació, sobre fonament existent . Refinat i compactació al 98 %
del Pròctor Modificat, mitjançant medis manuals o mecànics. (P - 6)

56,29 4,563 256,85

TOTAL Titol 3 01.01.01 17.207,04

Obra 01 Pressupost LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Capítol 01 ESTRUCTURES METÀL.LIQUES

Titol 3 02 ESTRUCTURA METÀL.LICA PASSERA LLAU PUIGCERCÓS

1 420000001 Kg Jàsseres en gelosia, de llum 20,00 m i llargària total 1,30 m, formades
per perfils HEA-160 en tirants i parells, i perfils tubulars quadrats
#60x3 en diagonals muntats.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base
de perfils comercials d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb
un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa
de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a
l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta. (P - 7)

3,20 3.520,000 11.264,00

2 420000002 Kg Pòrtics d'arriostrament, d'alçada total 2,50 m, formats per perfils
HEA-160.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base
de perfils comercials d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb
un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa
de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a
l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta. (P - 8)

3,20 1.086,800 3.477,76

3 420000003 Kg Estructura de suport formada a base de dos pilars HEA-160, d'alçada
aproximada 2,50 m i 0,30 m d'encastament, i arriostrament transversal
format per perfils tubulars de secció circular 80x3 mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base
de perfils comercials d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb
un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa
de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a
l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta. (P - 9)

3,20 233,036 745,72

EUR
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4 420000004 Kg Jàsseres Warren contravent formades per perfil tubular circular 80x3
mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base
de perfils comercials d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb
un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa
de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a
l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta. (P - 10)

3,20 586,080 1.875,46

5 420000005 M2 Subministrament i col·locació de reixeta d'acer electrosoldada, de
30x30x3 mm, antilliscant, autoportant. Inclou elements de fixació i
cargols sobre estructura de suport. (P - 11)

85,00 30,000 2.550,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 19.912,94

Obra 01 Pressupost LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Capítol 01 ESTRUCTURES METÀL.LIQUES

Titol 3 03 ESTRUCTURA METÀL.LICA RESTA DE PASSERES

1 4300000001 Kg Pilars de suport de passarel·la a base de perfils IPE-140, de longitud
variable, encastats 15 cm en el terreny, i ancorats amb pletines
metàl·liques de 200x200x10 mm sobre daus de formigó.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base
de perfils comercials d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb
un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa
de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a
l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta. (P - 12)

3,20 6.814,839 21.807,48

2 4300000002 Kg Jàsseres principals a base de perfils IPE-140, de longitud aproximada
1,50 m, recolzades en ambdós extrems sobre pilars metàl·lics.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base
de perfils comercials d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb
un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa
de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a
l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta. (P - 13)

3,20 3.726,057 11.923,38

3 4300000003 Kg Biguetes longitudinals a base de perfils IPE-140, de longitud
aproximada 2,52 m, embrotxalades sobre jàsseres principals.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base
de perfils comercials d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb
un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa
de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a
l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta. (P - 14)

3,20 11.808,104 37.785,93

4 4300000004 Kg Biguetes longitudinals a base de perfils IPE-270, de longitud
aproximada 5 m, embrotxalades sobre jàsseres principals.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica construida a base
de perfils comercials d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb
un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa
de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a
l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta. (P - 15)

3,20 370,000 1.184,00

5 4300000005 Kg Jàsseres Warren contravent formades per perfil tubular circular 80x3
mm.

Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica, construïda a base
de perfils comercials d'acer laminat en calent qualitat S-275 JR, amb
un límit elàstic mínim garantit de 2.750 kg/cm2, amb aplicació de capa
de pintura polivalent d'emprimació i acabat, dues capes de pintat a
l'òxid, previ tractament de granallat d'aquesta. (P - 16)

3,20 1.104,990 3.535,97

6 4300000006 Kg Subministrament i col·locació de barana perimetral d'1,40 m d'alçada
total, formada per xapa foradada i passamans a base de tub de secció
rectangular 60x40x2 mm. Inclou muntants cada 1,25 m (1,20 m en el
tram de tiplogia A9) i elements verticals i horitzontals de subjecció a

3,20 822,000 2.630,40

EUR



Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets

LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

PRESSUPOST Pàg.: 3

base de perfils laminats angulars en T-60, així com ancoratge cargolat
sobre estructura de suport. (P - 17)

7 4300000007 M2 Subministrament i col·locació de reixeta d'acer electrosoldada, de
30x30x3 mm, antilliscant, autoportant. Inclou elements de fixació i
cargols sobre estructura de suport. (P - 18)

85,00 616,500 52.402,50

TOTAL Titol 3 01.01.03 131.269,66

Obra 01 Pressupost LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Capítol 02 ALTRES ACTUACIONS

1 7100000001 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel replanteig de totes les
estructures metàl·liques. Inclou la realització d'aixecaments
topogràfics i amidaments en detall sobre el terreny, si es consideren
necessaris. (P - 19)

1.770,28 1,000 1.770,28

2 7100000005 PA Partida alçada a justificar per la implantació del Pla de Seguretat i
Salut de l'obra (P - 20)

4.500,00 1,000 4.500,00

3 7100000006 PA Partida alçada a justificar pel control de qualitat (P - 21) 2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.02 8.270,28

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 168.389,64

Capítol 01.02  ALTRES ACTUACIONS 8.270,28

Obra 01 Pressupost LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 176.659,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
176.659,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost LOT 2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 176.659,92

176.659,92

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

Lot 2. Estructures metàlꞏliques   

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .............................................................. 176.659,92 € 

 

13 % Despeses generals SOBRE 176.659,92 € ....................................................... 22.965,79 € 

6 % Benefici industrial SOBRE 176.659,92  € ........................................................... 10.599,60 € 

 

Subtotal                                                                                                                     210.225,30 € 

 

21 % IVA SOBRE 210.225,30 € ................................................................................. 44.147,31 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 2                       254.372,62 € * 

 

*Xifra obtinguda per arrodoniment de decimals  

 

Aquest pressupost d'execució per contracte del lot 2 puja a 
 
DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB 

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 

 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  

Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

Document signat electrònicament 
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