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1. Introducció i objectius 
El present “Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena (TTMM d’Òdena i Igualada, 
Anoia)” és un encàrrec de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD, en endavant). 

El principal objectiu del projecte és definir les actuacions necessàries per executar un camí continu i 
proper a la riera d’Òdena, en el tram comprès entre el nucli urbà d’Òdena i la seva desembocadura al 
riu Anoia. El Projecte també inclou diverses actuacions per a la recuperació i millora dels hàbitats de 
ribera i del conjunt de l’espai fluvial, i preveu els elements necessaris per garantir-ne l’ ús públic, i per 
divulgar-ne els seus valors ambientals, paisatgístics i patrimonials. Aquestes actuacions, en definitiva, 
contribuiran a millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’espai fluvial, tot potenciant-ne un ús 
compatible amb la seva conservació.  

El nou camí tindrà un ús preferentment peatonal (o amb mitjans no motoritzats), i s’integrarà en el marc 
d’una xarxa de camins fluvials (o Vies Blaves) que es preveu desenvolupar en el conjunt de la Conca 
d’Òdena, d’acord amb les previsions del Pla Especial Urbanístic Autònom per al desenvolupament 
del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA, en endavant). Així mateix, tindrà 
una continuïtat física i conceptual amb la Via Blava Anoia, la qual es defineix en el marc del Projecte 
Vies Blaves Barcelona, promogudes per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de desenvolupar una 
xarxa d’itineraris propers al riu Llobregat i als seus afluents principals (el Cardener i l’Anoia), 
accessibles a peu i en bicicleta.  

2. Localització 
L’àmbit del Projecte comprèn els terrenys propers a la riera d’Òdena, en el tram que discorre entre el 
nucli urbà d’Òdena i la seva desembocadura al riu Anoia. El Projecte afecta els municipis d’Òdena i 
Igualada, situats a la comarca de l’Anoia (Barcelona), i integrants - juntament amb els municipis de 
Jorba, Santa Margarida de Montbui, La Pobla de Claramunt i Castellolí -, de la MICOD. 

En conjunt, les actuacions que es proposen es defineixen en un recorregut d’uns 7,28 km al llarg de la 
riera d’Òdena. 

 
Figura 1. Localització de l’àmbit del Projecte. Àmbit riera d’Òdena. 

L’àmbit del Projecte s’insereix en la unitat hidromorfològica, geogràfica i paisatgística de la Conca d’Òdena.  

3. Antecedents 
El present Projecte executiu desenvolupa les previsions del Pla Especial Urbanístic Autònom per al 
desenvolupament del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA) promogut per la 
MICOD. Aquest Pla constitueix l’instrument urbanístic i d’ordenament necessari per poder executar les 
diverses actuacions que es proposen per a la configuració de les Vies Blaves d’Òdena, Castellolí i 
Güells. El PEUA fou aprovat inicialment per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
(en endavant, CTUCC) en data 21 d’abril de 2018, i aprovat definitivament per Resolució del Conseller 
de Territori i Sostenibilitat en data 25 de febrer de 2019 (publicat al DOGC 7833 el 18/03/19). 

Com a altres antecedents a la redacció del mateix es citen els següents:  

 El Pla de les vies ciclistes Interurbanes de la Conca d’Òdena, elaborat per l’empresa EGI el 
juliol de 2011, per encàrrec de la MICOD. Aquest Pla proposa l’arranjament d’una xarxa de carrils 
aptes per a la passejada a peu o en bicicleta, que aprofita bona part de la xarxa de camins rurals i 
periurbans existents, amb l’objectiu de comunicar els diferents nuclis urbans de la Conca. 

 El Pla Director Estratègic del riu Anoia i les principals rieres de la conca d’Òdena (PDECO, 
en endavant) elaborat per l’empresa Taller d’Enginyeria Ambiental, SL, el març de 2012,  per 
encàrrec de la MICOD. Aquest Pla estableix diferents objectius per protegir i millorar la xarxa de rius, 
rieres i torrents de la conca d’Òdena, així com diverses línies estratègiques per potenciar els seus 
valors ambientals, paisatgístics i culturals, i resoldre algunes de les problemàtiques detectades. Les 
propostes del Pla s’estructuren al voltant de 12 objectius generals, els quals s’assoleixen 
mitjançant 5 Línies estratègiques (LE) d’actuació. La major part de les actuacions que 
desenvolupa el present projecte  s’emmarquen en les línies estratègiques núm. 4 (Potenciar l’ús 
social de l’espai). Tanmateix, el Projecte també inclou propostes concretes per a la recuperació i 
potenciació dels hàbitats de ribera i de millora i integració del paisatge (LE 2: Protegir i potenciar la 
biodiversitat, el paisatge i la connectivitat ecològica) així com propostes per a la divulgació dels 
valors ambientals, paisatgístics i patrimonials de l’espai fluvial (LE 5: Protegir, millorar i divulgar els 
valors històrics i patrimonials de l'espai fluvial).  

 El Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia, redactat per 
Esther Ferrer Pont i Pere Massó Suaz el desembre de 2015, per encàrrec de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca d’Òdena. Aquest projecte defineix les actuacions per a la recuperació 
d’una xarxa de camins fluvials propers al riu Anoia i a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells, així 
com altres actuacions de millora de l’espai fluvial i d’ús públic. El “Projecte de la Via Blava d’Òdena” 
assumeix la major part de les actuacions definides en aquest document a l’àmbit de la riera 
d’Òdena, amb les modificacions introduïdes durant la tramitació i aprovació del Pla Especial 
Urbanístic Autònom per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i 
Güells). 

El present Projecte, d’altra banda, s’adapta als criteris generals definits per al conjunt de les Vies Blaves 
Barcelona, promogudes per la DIBA, i concretament desenvolupa els criteris conceptuals i executius 
definits pel Projecte de la Via Blava Anoia Fase.1, redactat per Esther Ferrer Pont i Pere Massó Suaz, 
per encàrrec de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local de la Diputació de Barcelona, i presentat 
el novembre de 2018. Aquest projecte es concreta urbanísticament mitjançant els instruments següents: 

 El Pla Especial Urbanístic Autònom del riu Anoia (PEUARA, en endavant) promogut per la 
Diputació de Barcelona, aprovat inicialment per la CTUCC) en data 18 de juliol de 2017, i aprovat 
definitivament per Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 5 de juny de 2018 
(publicat al DOGC 7664 el 16/07/18.  

 El  Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves Llobregat (PDU, en endavant) promogut pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat (en endavant, TES) en conveni amb la Diputació de 
Barcelona, i actualment en fase d’aprovació. El PDU constituirà l’instrument urbanístic que 
permetrà el desenvolupament de les Vies Blaves Llobregat, Cardener i Anoia.  
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4. Objectius del projecte 
El principal objectiu del projecte és definir les actuacions necessàries per recuperar, millorar i/o executar 
un camí continu proper a la riera d’Òdena, d’ús preferentment peatonal (o amb mitjans no motoritzats), 
connectat amb els principals nuclis urbans i camins rurals de la conca d’Òdena, i coherent amb l’entorn 
pel qual discorre.  

Com a objectius específics es descriuen els següents: 

 Potenciar l’ús social de l’espai fluvial, tot fent-lo compatible amb la conservació i millora dels seus 
valors naturals, paisatgístics i patrimonials. 

 Millorar l’accessibilitat a l’espai fluvial des dels nuclis de població propers i potenciar la mobilitat 
peatonal entre els diferents nuclis urbans de la Conca d’Òdena. 

 Resoldre algunes de les problemàtiques d’ús de l’espai fluvial amb activitats no compatibles amb 
els usos admissibles en el domini públic hidràulic i/o amb la protecció dels seus valors naturals.    

La Via Blava d’Òdena tindrà un caràcter propi, i s’integrarà en la xarxa de Vies Blaves de la Conca 
d’Òdena. D’altra banda, aquesta via mantindrà una coherència conceptual amb el conjunt de les Vies 
Blaves Barcelona, un projecte endegat per la Diputació de Barcelona, l’objectiu del qual és 
desenvolupar una xarxa d’itineraris propers al riu Llobregat i als seus afluents principals (el Cardener i 
l’Anoia), accessibles a peu i en bicicleta.  

5. Ordenament territorial i urbanístic vigent 
El present Projecte es redacta d’acord amb els diferents instruments d’ordenació territorial i urbanística 
vigents, i en compliment de la normativa sectorial vigent. Com a principals normes, plans d’ordenació i 
plans sectorials que són d’aplicació en l’àmbit del Projecte es citen els següents: 

 La planificació territorial general es concreta en el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Centrals (PTPCC), el qual va ser aprovat definitivament el 16 de setembre de 2008 pel Govern de 
Catalunya. 

 El Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO), aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de desembre de 2008, i publicat al DOGC de 9 de 
febrer de 2009.  

 El Pla Especial Urbanístic Autònom per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres 
d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA) promogut per la MICOD, aprovat definitivament per 
Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 25 de febrer de 2019 (publicat al DOGC 
7833 el 18/03/19). 

 El Pla General d’Ordenació urbana del municipi d’Òdena, aprovat el 13/12/2000, i el Text 
Refós del Pla General d’Ordenació urbana del municipi d’Igualada, aprovat el 15/06/2005. 

 El Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN, en endavant) i la Xarxa Natura 2000. 

 La Planificació de l’espai fluvial de la conca del riu Llobregat (PEF, elaborat per l’ACA a 
l’octubre de 2015) i el Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca Fluvial de Catalunya 
(PGRI), aprovat per Reial Decret 126/2018, de 9 de març. 

5.1. Grau de concordança amb el PEUA 
El PEUA constitueix l’instrument urbanístic i d’ordenament necessari per poder executar les diverses 
actuacions que es proposen per a la configuració de la Via Blava d’Òdena, en el tram comprès entre el 
nucli d’Òdena i la desembocadura d’aquesta riera al riu Anoia.  

El principal objectiu del Pla és ordenar urbanísticament l’àmbit necessari per part de poder definir les 
actuacions per recuperar, millorar i crear un camí a la vora el riu, denominat Via Blava, paral·lel a les 
rieres d’Òdena, Castellolí i Güells, potenciant el seu ús pedestre o amb mitjans no motoritzats, i 
garantint la seva continuïtat al llar de tot el seu recorregut. A tal efecte, el Pla estableix les següents 
claus urbanístiques i els espais de protecció a l’entorn de la Via Blava, i els delimita en el plànol 
d’ordenació corresponent (Plànol O.1) 

La traça de les futures Vies Blaves afectarà diferents tipus de sòls i qualificacions urbanístiques, fet que 
motivarà diferents formes d’actuació del Pla. Es descriuen a continuació les principals propostes i 
conceptes establerts pel mateix: 

 Sistema viari de les Vies Blaves (Clau VB): comprèn els sòls que queden qualificats com a sistema 
general per a la implantació dels camins fluvials (Vies Blaves), així com els àmbits de descans i 
esbarjo associats al traçat principal dels camins. Es defineix amb una amplada mínima de 3 metres 
(excepte en indrets localitzats, on es pot reduir a fins a un màxim d'1 metre). 

 Sistema de protecció i integració de la Via Blava (Clau PVB): es qualifiquen determinats espais a 
l’entorn del la traça del camí amb l’objectiu de permetre el desenvolupament d’actuacions que 
contribueixin a millorar la integració paisatgística de la Via Blava. Es tracta d’espais situats entre la 
traça del camí i el curs fluvial, que sovint presenten un estat de deteriorament ambiental notable 
(per ocupació dels terrenys amb activitats diverses, o per altres causes antropogèniques), i en els 
quals es considera d’interès dur-hi a terme actuacions de recuperació ambiental i/o paisatgística 
(enderroc d’edificacions, recuperació morfològica dels marges de ribera, plantacions d’espècies de 
ribera, etc. 

 Via Blava: Inclou la Traça del camí fluvial – el Sistema viari de les Vies Blaves (clau VB) -, així com els 
espais qualificats com a Sistema de protecció i Integració (Clau PVB). 

 Espai de Protecció de la Via Blava: Es delimita un espai de protecció a l’entorn de la traça del 
camí (de 3 m d’amplada a cada costat), on es permetrà la construcció d’elements constructius 
auxiliars del camí, com ara murets, baranes o talussos, i en el qual restarà prohibit implantar 
edificacions que impossibilitin una futura ampliació i/o canvi de la traça del camí. En aquests sòls es 
manté la classificació i qualificació urbanística vigent. 

En definitiva, el Pla preveu un canvi de qualificació urbanística d’aquells sòls qualificats com a Zones 
(siguin sòls urbans, urbanitzables o no urbanitzables), però no d’aquells designats com a Sistemes.  

Els usos admesos en el Sistema Via Blava (Clau VB) seran es propis per al trànsit de persones i de 
sistemes de transport no motoritzats, la qual cosa no exclou la utilització puntual per vehicles de servei i 
emergències. La regulació concreta d’aquests usos, pel que fa a franges horàries, restriccions 
concretes i altres aspectes, es podrà establir en el reglament d’ús.  

El present Projecte és coherent amb els criteris d’ordenació i zonificació establerts en el PEUA, i 
desenvolupa totes i cadascuna de les previsions fetes pel mateix amb l’objectiu de fer viable aquesta 
nova infraestructura viària. L’àmbit del Projecte s’ajusta a l’àmbit delimitat pel PEUA, excepte en els 
punts que s’indiquen a continuació: 

 Àmbit de la Via Blava a l’entorn del gual del C/Països Baixos. En aquest àmbit s’ha modificat la 
traça de la Via Blava per evitar discórrer pel peu del talús de roca existent en el marge esquerre 
de la riera. En aquest punt, d’acord amb l’Estudi Geològic i Geotècnic realitzat, s’han constatat 
riscos de despreniments i esllavissaments de margues alterades, pel que s’ha considerat oportú 
modificar la traça prevista i continuar pel camí de servei existent  pel marge dret, tot desplaçant el 
gual previst (gual del C/Països Baixos) uns 150 m aigües avall, fins a evitar la zona de 
despreniments.   
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Figura 2. Ajust de la traça de la Via Blava a l’entorn del gual del C/Països Baixos (dreta) respecte del PEUA 
(esquerra). 
 
 Àmbit proper al nou Institut públic IES Badia Margarit. En aquest àmbit s’ha modificat la traça de 

la Via Blava per ajustar-la a una rampa recentment executada, la qual forma part del projecte 
d’urbanització de l’entorn dels equipaments esportius del futur IES Badia Margarit. En aquest cas, 
s’ha considerat oportú integrar  

  
Figura 3. Ajust de la traça de la Via Blava a l’entorn de la rampa del futur IES Badia i Margarit (dreta) 
respecte del PEUA (esquerra). 
 

5.2. Grau de concordança amb altres instruments d’ordenació territorial i 
sectorial 
D’acord amb la ordenació del PTPCC, els espais agroforestals propers a la riera d’Òdena se situen, 
pràcticament en la seva totalitat, sobre sòls que conformen el sistema d’espais oberts, tal com 
s’observa a la figura següent: 

 

 
Figura 4. El Sistema d’espais lliures a l’àmbit d’estudi. Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals. 
Setembre de 2008. 

En el tram comprès entre el nucli urbà d’Òdena i l’autovia A-2, la Via Blava d’Òdena discorre per 
terrenys inclosos en la categoria de sòls de protecció preventiva. Entre l’autovia A-2 i fins al polígon 
industrial les Comes, el traçat del camí proposat se situa en un àmbit qualificat com a sòl de protecció 
especial (entorn del Camí de Can Sabaté). Finalment, des del polígon industrial Les Comes i fins a la 
desembocadura al riu Anoia, la riera i els terrenys immediatament contigus s’inclouen en la categoria de 
sòls de protecció territorial, d’interès agrari i/o paisatgístic. 
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D’altra banda, cal esmentar també la figura del Parc Fluvial de l’Anoia, recollida per primer cop en el 
PDUCO a l’any 2009. Es tracta d’una gran peça d’espais lliures de caràcter supramunicipal, situats a 
l’entorn del riu Anoia i de les principals rieres que hi desemboquen i amb un paper articulador i 
estructurador dels diferents usos, recorreguts i paisatges que s’hi poden trobar. La figura del Parc 
Fluvial s’estén al llarg del riu Anoia, des de Jorba fins a La Torre de Claramunt. El PDUCO, alhora, 
defineix altres espais lliures locals i supramunicipals, com són el Parc de la riera d’Òdena i el torrent de 
Can Valls, el parc del torrent de Cal Guardabosc (al nord de l’A-2), el Parc de les Guixeres (al nord del 
Polígon de l’INUR fins a l’A-2), el Parc de la Muntanyeta-les Guixeres (a ponent del casc urbà 
d’Igualada) i el Parc Nou de Claramunt (entre la Pobla i la Torre de Claramunt). 

 
Figura 5. Equipaments i espais lliures locals i supramunicipals. Font: Pla Director Urbanístic de la Conca 
d’Òdena. Desembre  de 2008. (1) Parc Fluvial del riu Anoia (2) Parc Riera d’Òdena-torrent de Cal Valls. 

 

Finalment, val a dir que a l’àmbit del Projecte executiu no es troben espais inclosos en el PEIN (Pla 
d’Espai d’Interès Natural) ni que formin part de la Xarxa Natura 2000 (ES5110023).  

La qualificació i classificació dels sòls a l’àmbit del projecte es recull en el plànol 2.1 del Projecte 
(Estat actual i diagnosi. Anàlisi urbanística).  

6. Criteris generals de la proposta 
El projecte s’ha redactat des d’una visió holística i transversal, tenint en compte els valors ecològics i 
paisatgístics existents, així com les pre-existències urbanes i estructurals. L’objectiu final de la 
intervenció és garantir l’accessibilitat a l’àmbit fluvial mitjançant la consolidació d’un camí continu i 
connectat amb els espais urbans i agrícoles propers, i alhora potenciar els valors ambientals, 
paisatgístics, lúdics i culturals de l’entorn pel qual discorre. Els criteris generals de disseny que s’han 
aplicat han estat els següents:  

 La continuïtat i coherència de l’itinerari. 

 Millora de l’accessibilitat a l’espai fluvial. 

 La creació d’un itinerari amb un caràcter distintiu propi. 

 La potenciació i millora dels valors ambientals i ecològics de l’espai fluvial. 

A continuació es descriuen els criteris que s’han tingut en compte en cada cas: 

a) La continuïtat i coherència de la xarxa de recorreguts  

A l’àmbit proper a la riera d’Òdena no existeix un camí fluvial pròpiament dit, sinó que únicament 
s’identifiquen alguns trams de camins agrícoles que permeten l’accés a les parcel·les de conreu, així 
com altres accessos a zones d’horta i/o altres activitats. El camí actual, per tant, presenta 
discontinuïtats importants, desapareix per trams, o bé es troba en un estat dolent de 
conservació. Aquestes discontinuïtats sovint es produeixen per la presència d’infraestructures lineals, 
per la ocupació de l’espai fluvial amb activitats diverses, o per la manca d’accions de neteja i 
manteniment adequades.  

El principal objectiu del Projecte és la creació d’una camí continu proper a la riera d’Òdena, completant 
els trams que presenten discontinuïtats, i millorant els trams que presenten mancances significatives. A 
tal efecte, es defineix un traçat únic (evitant duplicitats innecessàries entre camins existents), coherent 
(en concordança amb els principals camins d’accés a l’espai fluvial), segur (especialment en els punts 
de creuament amb els cursos fluvials), i integrat en el paisatge en el qual s’inscriu.  

b) Millora de la connectivitat entre l’espai fluvial i els nuclis urbans     

Un dels objectius específics del projecte és millorar l’accessibilitat a l’espai fluvial des dels nuclis urbans 
propers i potenciar la mobilitat peatonal entre els mateixos. En el cas de la Via Blava d’Òdena, els nuclis 
de població que es pretenen connectar entre sí són el casc urbà d’Òdena, el barri de Montserrat 
d’Igualada, i el casc urbà de Vilanova del Camí.   

A tal efecte, s’han identificat els principals punts d’unió entre la ciutat i l’àmbit fluvial, i en cadascun 
d’ells s’ha dut a terme un estudi de diferents variables (tipus d’espai – carrer, plaça, zona verda pública 
o privada – situació urbanística, connectivitat amb la xarxa viària i amb els diferents equipaments 
públics del municipi, estat d’urbanització, proximitat a zones d’aparcament, etc.). 

A partir de la diagnosi de l’estat actual d’aquests accessos, s’han formulat propostes concretes que han 
permès definir un encontre adequat de la ciutat amb l’espai fluvial.  

c) Creació de recorreguts amb un caràcter distintiu propi, enllaçant punts d’interès i buscant 
la visibilitat de fites naturals i culturals 

Un dels objectius principals del Projecte és consolidar un itinerari amb un caràcter distintiu propi, 
estretament vinculat amb el territori, i que potenciï l’apropiació dels paisatges que travessa per part dels 
usuaris.  

A tal efecte, s’han identificat els diversos elements d’interès que podrien configurar-se com a landmarcs 
o “fites de referència” de la Via Blava, entre els que s’inclouen punts emblemàtics d’interès geològic o 
paisatgístic (per exemple, els badlands que es troben en diversos trams de la riera), així com altres 
elements de valor històric (jaciments arqueològics, elements d’interès arquitectònic, molins fariners o 
paperers, masies, regs, ponts o recloses, etc.). A les imatges següents es recullen alguns dels elements 
identificats al llarg la riera d’Òdena, en el tram objecte d’estudi. 
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Elements d’interès geològic: badlands de margues blaves en el marge esquerre de la riera d’Òdena, prop 
del cementiri d’Igualada (esquerra) i en el marge dret, sota el polígon industrial de Les Comes (dreta).  

 

Elements d’interès paisatgístic: vistes panoràmiques 
des del polígon industrial Les Comes, amb el Puig 
Aguilera al fons (esquerra) i conreus agrícoles se 
secà a l’entorn del paratge El Coto (dreta). 

 
Elements d’interès cultural i arquitectònic: Castell d’Òdena (esquerra) i cementiri Nou d’Igualada (dreta). 

 

 

 

Propers a aquests elements, finalment, s’han definit diversos miradors i/o punts de referència: 

 Miradors paisatgístics en punts més o menys elevats del territori, d’amplitud visual àmplia. 

 Punts de referència, definits a l’entorn d’elements de valor ambiental, històric o cultural. 

La concreció d’aquests miradors i punts de referència ha tingut en compte els aspectes següents: 

 Concreció de la superfície i del tractaments necessaris per a la seva adequació  

 Concreció d’elements acompanyants (baranes de protecció i/o delimitació, etc.). 

 Una proposta orientativa dels elements de senyalització que podrien acompanyar el camí en 
aquests punts. 

d) La potenciació i millora dels valors ambientals i ecològics de l’espai fluvial 

Un dels objectius del Projecte és posar en relleu i millorar - fins on sigui possible- els valors ambientals i 
ecològics de l’espai fluvial.  

A tal efecte, s’han identificat, en primer lloc, les zones i elements que tenen un valor ambiental i/o 
paisatgístic rellevant. En aquests espasi s’ha procurat una mínima intervenció en el territori (procurant 
una adaptació del traçat del camí de manera que s’allunyi de les zones de major sensibilitat ambiental, 
o bé minimitzant els moviments de terres i altres actuacions).  

En segon lloc, s’han identificat els àmbits o zones que presenten un grau d’alteració mig o alt, degut als 
efectes de riuades, o bé a la presència d’ocupacions antròpiques (autoritzades o no). En aquests àmbits 
es proposen actuacions concretes de restauració ambiental, incloent el desmantellament de 
construccions i/o infraestructures existents, la restitució morfològica i la revegetació dels marges de 
ribera, mitjançant plantacions, sembres i l’ús de tècniques de bioenginyeria. 

En qualsevol cas, s’ha procurat la màxima integració del camí en l’espai en el què s’inscriu, emprant 
materials i textures apropiats, i proposant mesures d’integració paisatgística (restauració morfològica, 
plantacions localitzades, etc.).  

e) Criteris de sostenibilitat adoptats 

Finalment es descriuen els principals criteris de sostenibilitat que s’han adoptat en la redacció del 
projecte, així com les principals mesures ambientals assumides per garantir una correcta implementació 
del mateix en el medi en què s’inscriu: 
 
Aspecte/ 
Factor 

Criteri ambiental /Mesura de sostenibilitat 

Usos El camí projectat té la vocació de camí públic, amb un ús destinat a la passejada a peu, en bicicleta o 
amb altres mitjans no motoritzats (cavalls, etc.). 
Tanmateix, en els trams en què ha estat necessari, s’ha plantejat un ús mixt pedestre-motoritzat 
(per garantir l’accés a finques rústiques privades, per exemple, etc.). En qualsevol cas, es 
garanteix l’accés de vehicles d’emergència i salvament. 

Traçat dels 
camins 

Sempre que ha estat possible, el traçat de la Via Blava aprofita camins existents; únicament es 
plantegen nous trams de camí per donar continuïtat a trams inconnexos, o bé quan els trams 
existents són poc sostenibles des del punt de vista ambiental o presenten mancances greus 
des del punt de vista de la seguretat de les persones. 
Aquesta mesura es tradueix en una minimització dels moviments de terres, així com de les 
necessitats d’esbrossada i decapatge, i en definitiva, un menor impacte ambiental.  

Integració en 
l’entorn 

En el disseny dels nous trams de camí, i també en la millora dels existents, s’ha tingut en 
compte les característiques de l’entorn que travessen, preservant els elements de valor 
ambiental (en els trams més naturals), i remarcant altres elements d’interès paisatgístic i 
patrimonial (en els trams rurals i/o més urbans).  
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Aspecte/ 
Factor 

Criteri ambiental /Mesura de sostenibilitat 

S’ha procurat la mínima intervenció sobre el territori, adaptant el perfil longitudinal del camí al 
relleu actual, i minimitzant la generació de talussos i els moviments de terres associats. 

Característiques 
dels punts de 
creuament amb 
cursos fluvials 

En els punts de creuament del camí amb els cursos hídrics s’ha donat prioritat a la creació de 
guals transitables, degudament senyalitzats. Les estructures proposades corresponen a guals 
tipus “plataforma”, guals tipus “multicalaix” i guals de tipus “rastell”, models d’estructures que 
han estat prèviament consensuats amb l’ACA. El disseny d’aquestes estructures s’ha fet 
d’acord amb el document “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA, juny 2006).    

Potenciació de 
la naturalitat de 
l’espai fluvial 

Amb caràcter general, s’ha procurat mantenir i potenciar les condicions de naturalitat de l’espai 
fluvial. Sempre que ha estat possible, s’ha evitat l’afecció a unitats arbòries d’interès, adaptant 
el traçat del camí a la presència d’aquests elements. 

Característiques 
constructives 
dels camins 

L’amplada de la Via Blava és de 3 m. Es considera que aquesta és una amplada adequada, 
atès que permet l’ús compartit entre vianants i ciclistes. Tanmateix, en aquells trams en què 
existeixen condicionants ambientals específics (presència de talussos amb risc d’erosió, o de 
vegetació d’interès, etc.), aquesta amplada s’ha reduït fins als 2,40 m, amb l’objectiu de 
minimitzar les afeccions a la vegetació i/o al paisatge. 

Paviments i 
elements 
constructius 
acompanyants 

S’han adoptat tipologies de disseny de tipus “tou” (amb preferència per paviments de terra 
compactada, ús localitzat de tècniques de bioenginyeria, etc.), i s’ha potenciat l’ús de materials 
de colors i textures similars a les de l’entorn immediat.  
 

Plantacions i 
tractament de la 
vegetació 

En les plantacions s’utilitzen espècies arbòries, arbustives i herbàcies pròpies dels boscos de 
ribera de la zona, o bé dels entorns agrícoles propers. 

Certificació de 
qualitat dels 
materials a 
emprar en el 
Projecte 

S’ha donat prioritat a l’ús de materials reciclats, o bé que disposin de certificats amb segell de 
qualitat (condicions establertes al Plec de prescripcions Tècniques).  
D’altra banda, s’exigirà l’acreditació d’ús de materials amb segells de garantia de qualitat 
(fustes amb el segell de certificació forestal del FSC (Forest Sterwardship Council o Consell 
d'Administració Forestal, etc.). 

Mesures de 
sostenibilitat a 
aplicar en la 
fase d’execució 
de les obres 

El Projecte executiu inclou un Programa de seguiment ambiental de les obres (PSA), 
d’obligat compliment per part del Contractista que executi les obres.  
En el Programa de seguiment ambiental es detallaran totes les accions a dur a terme per tal de 
prevenir possibles impactes sobre la qualitat atmosfèrica i acústica, la geologia, la 
geomorfologia, els sòls productius, la hidrologia superficial i subterrània, la flora, la fauna, el 
paisatge, i el patrimoni d’interès històric o cultural.  

Gestió de 
residus i 
materials de 
l’obra 

El Projecte executiu inclou un Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, el 
qual s’ha redactat d'acord amb les obligacions del Productor de residus establertes en l'article 
4.1. de Reial decret 105/2008, d'1 febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició. 

 

7. Diagnosi de l’estat actual i condicionants ambientals  
L’àmbit del Projecte està constituït per un mosaic de petites peces de característiques ben diverses, 
que inclouen àmbits amb un elevat grau de naturalitat, zones agrícoles, i trams propers als nuclis 
urbans. Tot plegat, al llarg del recorregut de la riera d’Òdena es succeeixen diferents paisatges que 
contenen una gran varietat d’elements d’interès natural (geològic, botànic, hidrològic), així com valors 
estètics, patrimonials, intercalats amb altres entorns en els quals es fan evidents els impactes o les 
pertorbacions generades per l’activitat humana (presència d’infraestructures viàries o hidràuliques, 
proximitat de façanes urbanes desestructurades, ocupacions marginals, etc.). 

En el marc del treballs previs realitzats en la fase inicial de redacció del Projecte s’ha dut a terme un 
Estudi de Diagnosi de l’estat actual de la xarxa de camins existents, i de l’estat dels diferents elements 
d’interès del camí. A continuació es resumeixen les principals conclusions del mateix: 

a) Continuïtat de la xarxa de camins existent: A la riera d’Òdena no existeix un camí fluvial 
pròpiament dit, sinó únicament alguns trams de camins que van creuant alternativament de 
marge a marge de la riera, per donar accés a algunes parcel·les agrícoles i a diferents zones 
d’horta. 

A la taula següent es presenta un resum de l’estat actual de la xarxa de camins propers a la riera 
d’Òdena. 

Continuïtat 
dels camins 
existents 

 Descripció 

Baixa  Tram de la riera d’Òdena entre el nucli urbà i l’A-II. En aquest tram no existeix cap camí 
continu ni paral·lel a la riera, sinó únicament algun camí d’accés a horts.  

 Tram de la riera d’Òdena entre els Horts de Can Busqué i el pont del C/ Igualada. En 
aquest tram no s’observen camins existents.  

 
Tram de la riera d’Òdena entre el polígon industrial Les Comes i el paratge de La Casa 
Nova. En aquest tram únicament s’observen alguns accessos perpendiculars a la riera, 
que  connecten alguns masos i finques agrícoles amb el polígon industrial.   

Mitjana 

 

Tram de camí forestal existent entre Cal Teixidor i la riera d’Òdena. Es tracta d’un camí 
que presenta un nivell d’erosió notable (degut al pendent del terreny i a la naturalesa del 
substrat) i que requereix actuacions de millora.  
Entorn del paratge El Coto, aigües avall de la Masia de Cal Roca de la Pedrissa. Existeix 
una traça marcada, tot i que es perd en alguns punt.  
Camí dels horts del Cementiri. En el marge dret de la riera d’Òdena existeix un camí que 
dóna accés a la zona d’hortes des del C/Països Baixos del polígon Les Comes. Aquest 
camí, però, no té continuïtat aigües amunt ni aigües avall.  
Horts de Can Busqué: existeix que discorre pel marge dret de la riera, paral·lel a la 
mateixa, i que dóna accés a la zona d’hortes, tot i que d’accés privatitzat. 

Alta 

 

Entre el pont de Can Riba (C/Igualada) i l’IES Badia i Margarit s’ha condicionat un carril 
mixt per a vianants i bicicletes per la vorera de l’Avinguda de Montserrat, el qual forma part 
de l’Anella Verda d’Igualada. 
Entre l’antic Mas de Huertas i la desembocadura de la riera d’Òdena al riu Anoia s’ha 
condicionat un tram de camí sobre l’escullera de protecció del marge dret de la riera, el 
qual forma part de l’Anella Verda d’Igualada. 
Tram de la Via Blava d’Òdena que aprofita els camins de Can Sabaté i del torrent del Pont 
de la “O”, els quals es troben senyalitzats, i presenten un estat de conservació força bo.  
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b) Riscos d’inundabilitat 

La informació relativa les diferents zones inundables associades a la riera d’Òdena s’ha extret 
principalment dels Estudis de planificació de l’espai fluvial de la conca del riu Llobregat (PEF) 
elaborat per l’ACA a l’octubre de 2015. En relació a la riera d’Òdena, únicament es disposa de la 
informació relativa a zones inundables segons criteris geomorfològics. Aquesta informació es recull en 
el plànol 2.2. Anàlisi ambiental i inundabilitat). 

D’acord amb la Llei d’Aigües1, així com la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic 
(Decret 638/2016, de 9 de desembre2), en els marges de les lleres es defineix una Zona de servitud, de 
5 m d’amplada des del límit de la llera, la qual han d’estar lliure d’ocupació, i una Zona de policia, de 
100 d’amplada des del límit de la llera, en la qual els usos i les activitats que s’hi desenvolupin queden 
condicionats a la pròpia Llei (article 6 del Text refós de la Llei d’Aigües). 

Figura 6. Esquema i definicions de la delimitació dels espais fluvials i de les zones inundables segons la 
Llei d’Aigües i el Reglament del Domini Públic Hidràulic. Font: ACA. 

D’altra banda, també s’ha tingut en compte el concepte de Zona de flux preferent (ZFP), que comprèn la 
Zona constituïda per la Via d’intens desguàs (VID) - zona per la que passaria l’avinguda de 100 anys de 
període de retorn sense produir una sobreelevació superior a 0,3m – i la Zona d’inundació greu (ZIG) - 
zona inundable per a un període de retorn de 100 anys amb més d’1m d’altura d’aigua, més d’1m/s de 
velocitat o en la que el producte de les dues sigui major de 0,5m2/s. Per tant la ZFP pot incloure el DPH 
i fins més enllà de la Zona de servitud.  

La delimitació de la Zona de Flux preferent es troba en fase d’elaboració per part de l’organisme 
responsable de la conca (en aquest cas, l’ACA). 

Com a principals criteris d’intervenció que s’han tingut en compte per prevenir els riscos associats a 
les zones inundables es descriuen els següents: 

                                                      

 
1 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas. 
2 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en 
materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 
 

 Sempre que ha estat possible, el traçat de la Via Blava s’ha situat fora de les zones inundables per 
la màxima crescuda ordinària (que correspondria al Domini Públic Hidràulic) i a ser possible, a 
recer de la Zona de Flux preferent (que correspondria a la zona inundable per una avinguda de 
període de retorn de 100  anys). Aquest criteri no s’aplica en els punts de creuament amb les 
rieres, òbviament. En el plànol 4 Planta General d’Actuacions es pot veure la situació dels diferents 
trams de camí respecte del límit de les zones inundables per Q10 i per Q100. 

 En els punts de creuament del camí amb un curs fluvial s’ha previst el condicionament 
d’infraestructures de pas (guals o passarel·les), així com una senyalització adequada, indicant que 
s’accedeix a una zona inundable i que resta prohibit el pas a la mateixa en el cas de riuades. 

 Els nous guals projectats sobre la riera d’Òdena s’han dissenyat amb el criteri de no afectar les 
zones inundables aigües amunt ni aigües avall del punt de creuament, d’acord amb els criteris 
establerts per l’ACA en els documents “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” (ACA, març de 2003) i “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures 
que interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA, juny 2006). Per tal de verificar la capacitat hidràulica 
d’aquestes infraestructures, s’ha dut a terme un Estudi hidrològic i hidràulic detallat (vegeu Annex 
5. Hidrologia i drenatge). L’esmentat estudi conclou que les sobreelevacions induïdes en la làmina 
d’aigua per la presència de les noves estructures no són significatives, i es troben per sota del 
màxim recomanat per l’ACA. 

c) Ocupació dels marges fluvials amb activitats diverses 

Les activitats d’horta i els usos industrials (polígons industrials, naus aïllades, etc.) ocupen una part 
important de les ribes i riberes, en diversos trams de la riera d’Òdena, (especialment en trams propers 
als nuclis urbans). 
 
Els criteris d’intervenció del Projecte pel que fa a les hortes han estat els següents: 

 En els casos en què la Via Blava (existent o de nou traçat) travessa hortes situades en el Domini 
Públic Hidràulic (DPH estimat per l’ACA) es proposa el seu desmantellament, i la recuperació de 
les característiques pròpies de l’espai fluvial, mitjançant actuacions de desmuntatge 
d’infraestructures i elements constructius, recuperació de la secció geomorfològica, i revegetació de 
les ribes fluvials. Aquestes actuacions no comporten afeccions a terrenys de titularitat privada, atès 
que s’inscriuen totalment en el DPH. 

 En els casos en què la Via Blava (existent o de nou traçat) travessa hortes situades en el Sistema 
Hídric (zona inundable per a una avinguda de període de retorn de 100 anys) es proposa el 
desmantellament de les instal·lacions existents entre la traça del camí i la llera fluvial (inclòs 
desmuntatge de tanques, construccions, etc.), així com millora del terreny i la revegetació de la 
franja de terrenys recuperada (incloses ribes i, parcialment, riberes fluvials). Aquestes actuacions 
comporten, sovint, l’afecció a terrenys de titularitat privada. 

En ambdós casos, els espais recuperats s’identifiquen com a Zones de Recuperació de l’Espai 
Fluvial (ZREF), les quals s’expliquen en el punt 9.2 d’aquesta Memòria. Pel que fa a les activitats 
industrials i comercials, el tractament de les ocupació té una resolució més complicada (sovint 
presenten estructures rígides, com ara esculleres, murs de contenció, etc.), i sobrepassa els objectius 
del present Projecte. En aquests casos, es preveu actuacions de millora paisatgística localitzada, en 
aquells trams de camí que es situen propers a instal·lacions industrials o comercials, i que consisteixen 
en la configuració de motes vegetades, plantacions en alineació, etc. 
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7.1. Descripció de les actuacions del Projecte  
Les actuacions que proposa el Projecte per assolir el objectius són les següents:  

 Actuacions per a la concreció d’un camí fluvial continu. 

 Actuacions d’integració de la Via Blava (Zones d’Integració Paisatgística) i actuacions de millora 
ambiental i paisatgística dels marges de ribera (Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial). 

 Actuacions de senyalització i divulgació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals de l’espai 
(Miradors paisatgístics i proposta indicativa de senyalètica). 

A continuació es descriuen cadascuna de les actuacions que preveu el Projecte. La seva justificació, 
així com altres característiques executives, es descriuen amb més detall en els Annexes 4. Topografia i 
Traçat, 6. Tipologies constructives, 7. Moviments de terres, 8. Càlcul d’Estructures i 9. Plantacions i 
sembres. La localització de les diferents actuacions proposades es pot consultar en els plànols 3.1. 
Planta de conjunt, 3.2.Planta general d’actuacions i 3.3. Seccions Tipus (vegeu Document 2. Plànols). 

7.2. Actuacions per a la concreció d’un camí fluvial continu  

7.2.1. Característiques generals del camí i tipologies de tractament 

Es proposa la configuració d’un camí fluvial continu al llarg de la riera d’Òdena, restituint trams de 
camins existents i definint nous trams de camí per donar-li continuïtat, de manera que es defineixi una 
via clarament identificable, coherent i segura (especialment en els punts de creuament amb rieres o 
torrents), i amb tipologies constructives diferenciades segons el paisatge en el qual s’inscriu. 

La Via Blava d’Òdena té la vocació de camí públic, amb un ús destinat a la passejada a peu, en 
bicicleta o amb altres mitjans no motoritzats (cavalls, etc.). Tanmateix, alguns trams de camí s’han 
dissenyat per a un ús mixt (motoritzat i no motoritzat), per tal de permetre l’accés de propietaris a 
finques privades, així com l’accés de vehicles de seguretat i manteniment.  

La major part del camí es projecta amb una amplada de 3 metres i un paviment de terra o de tot-ú 
natural i sauló (al 50%), apte per al pas de vehicles motoritzats. 

El present Projecte preveu les següents tipologies constructives de camins, definides d’acord amb la 
Diagnosi de l’estat actual de cada tram, les característiques de l’entorn immediat, i la seva funcionalitat. 

Tipus de 
tractament/ 
Entorn 

Nom Descripció Amplada 
camí 

Pendent 
camí 

Obertura de 
camí nou en 
entorn 
forestal/fluvial 

T1a Obertura de camí nou en zona forestal planera 3,0 <6% 

T1g Obertura de nou gual o empedrat (estructures) 3,0 <6% 

Obertura de 
camí en entorn 
agrícola 

T2a Obertura de camí nou en zona agrícola planera 3,0 <6% 

T2c Eixamplament i condicionament de camí en zona 
d'hortes. 

3,0 <6% 

Actuacions de 
consolidació 
en terreny 
forestal, 
agrícola o 
fluvial 

T3a Consolidació de camí existent en zona agroforestal 
planera 

actual <6% 

T4a Consolidació de camí existent en zona forestal planera actual <6% 

T4b Consolidació de camí existent en zona forestal amb 
pendent longitudinal >6%, sense modificació de la 
rasant 

actual >6% 

T4c Consolidació de camí existent en zona forestal amb 
pendent longitudinal >6%, amb modificació de la rasant 

3,0 >6% 

Tipus de 
tractament/ 
Entorn 

Nom Descripció Amplada 
camí 

Pendent 
camí 

Actuacions en 
terreny rocós, 
esculleres o 
motes pre-
existents 

T5b Obertura de camí nou sobre terreny rocós (margues) 2,4 variable 

T5c Arranjament de camí sobre escullera existent 2,5-3,0 <6% 

T5e Arranjament de camí sobre escullera existent, amb 
reforç de mur de gabió en un costat. 

2,5 <6% 

T5f Arranjament de camí sobre escullera existent, amb 
reforç de mur de gabió en ambdós costats. 

2,5 <6% 

Actuacions en 
àmbit 
urbà/industrial 

T6a Obertura de camí nou en tram urbà o industrial, amb 
tractament de tot-ú compactat 

3,0 <6% 

T6d Substitució de paviment de mescla bituminosa per 
paviment de tot-ú 

3,0 <6% 

Actuacions 
puntuals 

T7a Tram amb actuacions puntuals de millora actual <6% 

Trams amb 
Tractaments 
específics 

 Àmbits de la Via Blava en els quals es defineix un 
tractament específic d’urbanització. 

variable  

 

A la taula següent es resumeix la longitud global de trams de camí de nova obertura (en entorns 
agroforestals i urbans i/o periurbans) i la longitud de sub-trams amb tractaments de millora. En conjunt, 
la longitud total de nous trams de camí en zones agrícoles o agro-forestals es d’uns 1.300 lineals (un 
18% de la longitud total). 

Via Blava d’Òdena. Tipus global de tractaments ml % 
Trams de camí nou 1.306,00 17,93
Trams de millora de camins 3.184,00 43,72
Trams urbans o peri-urbans 2.792,00 38,34
 Total 7.282,00 100,00
 

A l’Annex 6. Tipologies Constructives es descriuen les diferents tipologies constructives dels camins 
projectats, així com les seves característiques geomètriques, estructures i elements acompanyants 
(gabions, esculleres, baranes, etc.) i el tipus de ferms i paviments que es proposen. La localització, 
traçat i seccions tipus de cadascun dels camins projectats es pot consultar en els plànols núm. 
3.2.Planta general d’actuacions i 3.3. Seccions Tipus.  

Els moviments de terres i materials associats a la construcció de nous trams de camí i a la millora o 
condicionament dels existents es detalla a l’Annex 7. Moviments de terres. 

Finalment, a l’Annex 4. Topografia i traçat es poden consultar les coordenades del traçat del camí. 

7.2.2. Estructures acompanyants: guals i passarel·les 

El camí fluvial que es proposa intercepta la riera d’Òdena en 7 punts, els quals es resolen en l’actualitat 
amb passos de terra compactada o estructures molt precàries (passeres de fusta o passos empedrats).  

El projecte preveu la construcció de diferents estructures de pas per garantir la continuïtat dels itineraris 
durant la major part de l’any, estructures que són inundables durant els períodes de màximes crescudes 
ordinàries. 
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A la taula següent es llisten els diferents punts de creuament de la Via Blava amb la riera d’Òdena, la 
presència o no d’estructures actuals, el seu estat de conservació, i les propostes del Projecte per a 
resoldre els creuaments: 

Àmbit PK del 
projecte 

Estructura Existent 
(S/N) 

Actuació Tipus d’estructura 

Camí de Cal Teixidor 0+612 No Nou gual Gual multi-calaix 
Molí de Cal Roca 2+860 No Nou gual Gual multi-calaix 
Cementiri nou d’Igualada 3+593 No Nou gual Gual multi-calaix 
Polígon Les Comes 
(C/Països Baixos) 

4+276 No Nou gual Gual plataforma i passarel·la 
peatonal 

Finca de la Casa Nova 4-760 No Nou gual Gual multi-calaix 
Polígon Les Comes (C/Gran 
Bretanya) 

5+096 No Nou gual Gual multi-calaix 

Horts de Can Busqué 5+244 Passera de fusta Nou gual Gual multi-calaix 
 

En total, el projecte preveu la construcció de 7 estructures de creuament (7 guals sobre la riera 
d’Òdena). 

Les estructures de pas que es proposen són del tipus següent: 

 6 Guals multi-calaix: Els guals de Cal Teixidó, Cal Roca, gual del Cementiri, gual de La Casa 
Nova, gual del C/Gran Bretanya i gual de Can Busqué requereixen garantir el pas de vehicles, de 
manera que s’han dissenyat mitjançant calaixos prefabricats. L’estructura de pas té tres ulls, 
mitjançant 6 calaixos prefabricats de 2,5 m de base x 2,0 m d’alçada, per tal de configurar una 
plataforma amb 4,0 m d’ample. Durant la construcció d’aquests guals caldrà desviar la riera, i 
realitzar l’obra en dues fases. Es protegiran els laterals de l’obra de fàbrica amb escullera lateral 
aigües amunt i aigües avall. 

 1 Gual de tipus plataforma: Aquests tipus d’estructura s’ha projectat per a pas de vianants en el 
gual del C/ Països Baixos. En aquest punt no s’ha considerat necessari garantir el pas de vehicles, 
ja que l’accés als camps de la Casa Nova es realitzat per altres camins. Aquest gual té una llum de 
9,3 m, i una amplada de 2,60 m en la seva part superior. 

Les característiques constructives i els càlculs associats a aquestes estructures es descriuen en detall a 
l’Annex 8. Càlculs estructurals. Les seva definició constructiva es pot consultar en els plànols 6. Guals. 
Les geometries dels nous guals projectats s’han definit per a garantir el pas del cabal que només se 
supera el 5% del temps al llarg de l’any. Aquests cabals s’obtenen de la publicació de l’Agencia 
Catalana de l’Aigua Els recursos hídrics en règim natural a les conques internes de Catalunya (1940-
2000). 

A l’Annex 5. Hidrologia i drenatge es presenta una caracterització hidrològica de la riera d’Òdena. En 
aquest annex, a més, s’inclou un Estudi Hidràulic, en el qual es justifica que l’execució dels nous guals i 
passarel·la contemplats en el Projecte no afecten negativament les làmines d’inundació associades a 
aquest curs d’aigua. Així, per a cadascuna de les estructures proposades, s’ha elaborat un model 
hidràulic simplificat HEC-RAS d’un tram aproximat de 20 metres, a fi i efecte de poder valorar el seu 
funcionament hidràulic per a cabals ordinaris (cabal superat el 5% de dies a l’any), i l’increment de la 
làmina d’aigua per a avingudes de 10, 100 i 500 anys de període de retorn. L’esmentat estudi conclou 
que l’execució d’aquestes estructures no comportarà modificacions significatives sobre les zones de 
diferent inundabilitat associades a la riera d’Òdena. Les sobreelevacions induïdes en la làmina d’aigua 
en avinguda per la presència de les noves estructures assoleixen màxims localitzats de l’ordre de 9 cm. 

Val a dir que les actuacions del Projecte que interfereixen directament amb l’àmbit fluvial han estat 
prèviament consensuades amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en diverses reunions mantingudes 
durant la fase de redacció del Projecte i visites sobre el terreny. Tanmateix, hauran de comptar amb el 
vist-i-plau corresponent, previ a la seva execució. 

7.2.3. Estructures acompanyants: murs de gabions 

En els trams de nova obertura de camí que discorren per talussos de pendent transversal considerable 
(20%) es proposa la contenció del talús existent mitjançant la construcció de petits murs de gabions 
d’alçada variable (secció tipus T5b). Aquest tipus de solucions permeten reduir l’amplada d’afectació en 
trams de nova obertura de camí, i minimitzar l’amplada del terraplè.  

 

 
Figura 7.  Secció tipus de contenció amb gabions. 

Les característiques generals d’aquest tipus d’estructures es poden veure al plànol 3.3. Seccions Tipus. 
Els detalls constructius es poden veure al plànol 5. Murs de Gabions. En general, es proposen a partir 
de diferents mòduls de 0,5m en alçada, i amplades de 0,5, 0,75 o bé 1,0 m, i reblert de l’extradós amb 
material granular. Al fons del reblert es proposa un tub de drenatge embolcallat amb geotèxtil, amb 
sortida a l’exterior per garantir el bon drenatge. Una làmina de geotèxtil separarà el reblert del gabió. El 
fonament comptarà amb un llit de graves de 20cm de gruix.  

A la part superior del mur es proposa la configuració d’una cuneta de terres, de forma triangular, de 60 
cm d’amplada i 20 cm de fondària; en el costat exterior del mur més proper al riu, es preveu un petit 
terraplè de terra vegetal. 

Les estructures de gabions s’utilitzen també per resoldre el pas del camí per sobre una escullera 
existent ens els trams de nova obertura T5e i T5f en que el camí es situa a mitja vessant d’aquesta. 
Aquest tram el camí es forma amb una llosa de formigó de 2,4m d’amplada i per sobre el l’estructura de 
gabió. 

En el punt singular del Pont de Can Riba, es troba una element auxiliar del col·lector d’aigües negres 
d’ATLL que condiciona el traçat de la Via Blava i fa que calgui desplaçar-la cap a la riera i situar-la 
lleugerament sobre el talús existent. Es resol a contenció del paquet de ferm del camí mitjançant la 
formació d’un ,ur de gabions. 
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7.2.4. Altres elements acompanyants: cunetes i tàlvegs 

Com a altres elements acompanyants de la Via Blava es descriuen els següents: 

― Tàlvegs empedrats: es proposen per afavorir el drenatge de les aigües d’escorrentiu superficial, 
en determinades tipologies de camí i en punts concrets de l’àmbit del projecte. S’apliquen 
principalment a la tipologia de camí T4a, i tenen unes dimensions variables dependent de la seva 
localització. Es localitzen en els llocs indicats en el Plànol 3.3 Planta general d’actuacions, tot i 
que la Direcció Facultativa podrà decidir la seva ubicació exacta depenent del les característiques 
concretes del punt de drenatge. 

― En els trams de que es segueix la traça existent amb pendents molt elevats, es preveuen ajustos 
de rasant de manera que pendents superiors al 20% no superin el 17% i trams amb pendents 
superiors al 17% no superin el 15%. Es tracta d’un rebaix de l’ordre del 2% que pot afavorir la 
conservació i ús de la via a la vegada que no es requereix un gran moviment de terres. En aquest 
trams es preveu reduir lleugerament l’amplada del camí i no implantar cap cuneta a fi i a efecte 
de minimitzar l’afectació sobre els marges. Es vol assenyalar que en aquests pendents tan 
elevats la formació de cunetes crea fortes corrents d’aigua que resulten difícils de conduir, per 
això es proposa no formar cap cuneta i deixar que l’aigua corri de manera laminada per tota la 
longitud del camí 

7.3. Actuacions de millora ambiental i paisatgística 
Els àmbits del Projecte en els quals es defineixen propostes de restauració ambiental i paisatgística són 
els següents: 

― Espais popers a la traça, en els quals s’han generat moviments de terres. En general, en 
tots els trams de camí nou que discorren per entorns forestals o agro-forestals s’aplicarà un 
tractament de millora de la franja de terrenys immediatament adjacent a la traça, amb l’objectiu 
de condicionar els espais afectats pels moviments de terres necessaris per a la configuració del 
camí (els quals donaran lloc a petits desmunts, terraplens, motes de terra vegetal i cunetes de 
terres). Aquest tractament inclourà, com a mínim, l’estesa de terra vegetal i l’aplicació d’una 
hidrosembra d’espècies herbàcies, per evitar la formació de xaragalls i el deteriorament de 
terraplens i motes. 

― Zones d’Integració Paisatgística (ZIP). Corresponen a àmbits inclosos en l’Espai de Protecció  
de la Via Blava que estableix el Pla Especial Urbanístic Autònom per al desenvolupament del Parc 
fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA), i que es correspon a una franja de 3 m 
d’amplada a banda i banda del camí. En aquests espais es proposa un tractament de restauració 
vegetal intensiu, consistent en plantacions d’espècies arbòries i arbustives i/o hidrosembra 
d’espècies herbàcies. Depenent de la situació del camí respecte de l’espai fluvial, es proposen 
diferents tipologies de plantació, amb espècies pròpies dels hàbitats agro-forestals (PL1, quan el 
camí es troba allunyat de la zona d’influència del riu) o bé amb espècies pròpies dels hàbitats de 
ribera (PL2, quan el camí s’aproxima a la zona d’influència del riu).  

― Zones de Recuperació de l’espai fluvial (ZREF). En general, es tracta d’àmbits de ribera 
ocupats per hortes familiars o per altres tipus d’ocupacions, en les quals es detecten impactes 
sobre el medi fluvial: pèrdua de vegetació natural de ribera, impactes paisatgístics, increment del 
risc d’avingudes, ocupacions de la zona de servitud, etc. Alguns d’aquests àmbits desenvolupen 
les previsions fetes pel PEUA en els sòls qualificats dins el Sistema d’Integració i Protecció de la 
Via Blava (Clau PVB); altres, en canvi, es situen plenament dins el Domini Públic Hidràulic (DPH), 
i per tant queden fora de l’àmbit del PEUA.  

En qualsevol dels dos casos es proposa la millora de l’espai fluvial, mitjançant actuacions de 
recuperació geomorfològica i de revegetació amb espècies pròpies dels hàbitats de ribera. En els 
llocs on es troben hortes i/o construccions ocupant el Domini Públic Hidràulic (DPH), es proposa 
el seu desmantellament i/o enderrocament. Amb caràcter general, també es proposa l’eradicació 
d’espècies exòtiques invasores (principalment, la canya americana). Les revegetacions 
proposades en aquest àmbits són menys intensives que en les ZIP’s, amb una densitat de 
plantació menor.  

― Espais afectats per instal·lacions d’obra. En els diferents àmbits que resultin afectats per les 
instal·lacions d’obra (parcs de maquinaria, zones d’abassegament de terres i/o materials d’obra), 
per l’obertura d’accessos temporals a zones de treball, o pel pas de maquinària, es preveu la 
restitució morfològica del terreny, la recuperació de les capes de sòl edàfic adequat (que haurà 
de ser prèviament retirat), i la restitució de la coberta vegetal mitjançant l’aplicació d’una sembra 
d’herbàcies. 

A la taula següent es resumeixen les característiques generals de les zones o àmbits en els quals es 
proposen actuacions d’integració paisatgística i restauració ambiental i els tipus de tractament que es 
proposen segons la tipologia dels camins i les característiques de l’entorn. 

Via Blava d’Òdena: Actuacions de millora ambiental i paisatgística 
Àmbit Descripció Tipologies de camí als 

quals aplica 
Tipus de tractaments 

Àmbit general de la 
Via Blava 

Trams de camí en 
els quals s’han 
creat terraplens, 
motes o cunetes. 

Trams de camí nou en zona 
agro-forestal: 
T1b, T1c. 
Trams de camí nou en zona 
agrícola o d’hortes: 
T2a, T2c i T2d. 
Trams de camí sobre 
terreny rocós: T5. 
Trams de camí propers a 
zones industrials: T6a. 

Configuració de motes de terra vegetal 
laterals al camí, amb les terres 
procedents del decapatge del camí: 
T2a, T2d i T6a 
Estesa d’una capa de terra vegetal de 
20 cm de gruix en terraplens amb 
pendent màxim 3H: 2V: T1b, T1c, T2b, 
T5b. 
Estesa de 20 cm de gruix de terra 
vegetal en cunetes:T1b, T1c, T2b, 
T5a,T5b. 
Hidrosembra amb espècies herbàcies 
de totes les superfícies amb terra 
vegetal. 

Zones d’Integració 
paisatgística (ZIP) 

Espais inclosos en 
l’Espai de Protecció  
de la Via Blava de 
3m d’amplada a 
banda i banda del 
camí, segons el 
PEUA 

Trams de camí allunyats del 
riu i franges situades en el 
costat muntanya de la Via 
Blava. 
 

PL1: Plantació d’espècies arbòries i 
arbustives pròpies de zones agro-
forestals amb alta densitat. 
Hidrosembra amb espècies herbàcies. 

Trams de camí propers a la 
zona d’influència del riu. 

PL2: Plantació d’espècies arbòries i 
arbustives de ribera amb alta 
densitat. 
Hidrosembra amb espècies herbàcies. 

Zones de 
recuperació de 
l’espai fluvial 
(ZREF) 

Espais qualificats 
dins el Sistema 
d’Integració i 
Protecció de la Via 
Blava (Clau PVB) i 
altres espais situats 
en el Domini Públic 
Hidràulic (DPH).  

Llocs amb hortes familiars 
en el DPH i/o la Zona fluvial. 
 

Desmantellament de construccions 
existents i recuperació geomorfològica.
PL3: Plantació de restitució del bosc 
de ribera (mosaics d’albereda i 
salzeda) 
Hidrosembres. 

Nous trams de camí que 
interfereixen directament 
amb l’espai fluvial: T1g. 

PL4: Plantació d’estabilització de 
marges fluvials 
Estabilització de talussos i zones 
erosives amb tècniques de 
bioenginyeria (Feixines Vives i 
mantes orgàniques) 
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Via Blava d’Òdena: Actuacions de millora ambiental i paisatgística 
Àmbit Descripció Tipologies de camí als 

quals aplica 
Tipus de tractaments 

Àmbits d’ocupació 
temporal 

 Zones d’instal·lacions 
auxiliars d’obra (parc de 
maquinària, zones d’aplec 
de terres i materials, etc.). 
Camins d’obra. 
Altres zones de treball. 

Restitució geomorfològica mitjançant 
retirada de materials i reposició de la 
capa de terra vegetal. 
Hidrosembra amb espècies herbàcies. 

Els tipus generals de tractament es poden veure en el plànol 3.3. Seccions tipus. En el plànol 8. 
Plantacions es poden veure els detalls dels tractaments d’integració i/o restauració ambiental i les 
espècies vegetals proposades per a cadascun d’ells (vegeu Document 2. Plànols). 

7.3.1. Sectors amb tractaments específics d’integració i/o restauració 

Les Zones d’Integració Paisatgística i les Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial s’han definit de forma 
discontinua, intensificant els tractaments d’integració i/o restauració en aquells àmbits de major interès 
visual, així com en els que es detecta algun tipus d’impacte ambientals o paisatgístic. La selecció dels 
àmbits ZIP i ZREF s’ha dut a terme a partir de l’anàlisi de la situació actual de l’emplaçament, així com 
de les visuals externes i internes de la futura Via Blava, i de la presència d’elements i/o zones 
construïdes properes.  

Com a resultat d’aquesta anàlisi, s’han definit diferents Sectors amb tractaments específics 
d’integració i/o restauració ambiental. A la taula següent es resumeix la localització d’aquests 
sectors, la seva superfície i el tipus de tractament general que es preveu en cadascun d’ells. 

Via Blava riera d’Òdena: Sectors amb tractaments específics d’Integració i/o restauració ambiental 
Sector Nom/Localització PK aproximat Superfície 

total (m2) 
Tractament 

general 
1 Cal Teixidor  Del PK 0+590 al PK 0+720 825,10 ZIP/ZREF

2 Cal Roca  Del PK 2+980 al PK 2+700 496,90 ZIP

3 Meandre de Cal Roca + gual  Del PK 2+700 al PK 2+920 3.649,90 ZIP/ZREF

4 Camps de El Coto  Del PK 3+060 al PK 3+164 288,80 ZIP

5 Gual del Cementiri  Del PK 3+400 al PK 3+640 1.061,40 ZIP/ZREF

6 Meandre del Cementiri  Del PK 3+690 al PK 4+100 7.417,00 ZIP/ZREF

7 Gual C/Països Baixos  Del PK 4+270 al PK 4+290 103,70 ZREF

8 Camps de la Casa Nova  Del PK 4+480 al PK 4+660 897,30 ZIP

9 Gual de la Casa Nova  Del PK 4+730 al PK 4+800 472,80 ZREF

10 Polígon Les Comes  Del PK 4+820 al PK 5+140 2.298,60 ZIP/ZREF

11 Can Busqué  Del PK 5+240 al PK 5+790 11.171,20 ZIP/ZREF

12 C/d'Alemanya  Del PK 5+890 al PK 6+150 1.284,10 ZIP

13 Desembocadura  Del PK 7+120 al PK 7+140 640,40 ZIP

   30.607,20 
 

En resum, es preveu la recuperació de 1,6 ha de sòl com a Zones de Recuperació de l’Espai 
Fluvial i de 1,4 ha de Zones d’Integració Paisatgística (ZIP).  

 

7.3.2. Tipologies de plantacions 

Els tipus específics de plantacions que es proposen són les següents: 

Plantacions en Zones d’Integració Paisatgística (ZIP) 

― Plantació tipus 1 (PL1): S’aplica en àmbits relativament allunyats del riu, en els quals 
predominen els boscos i les bosquines mediterrànies típiques (pinedes, alzinars i matollars com 
ara les garrigues i les brolles), o bé els conreus de secà. També s’aplica en els trams de la Via 
Blava en els quals es vol crear un cert apantallament visual (per minimitzar la visió d’instal·lacions 
industrials) o bé per separar físicament dos àmbits clarament diferenciats (camí/zona industrial o 
bé camí/hortes). Finalment, també es proposen en trams localitzats d’obertura de camí en zones 
agrícoles, per crear discontinuïtats visuals i generar ombres que permetin un millor gaudi dels 
recorreguts. En aquests casos, es proposa la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies 
de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale), amb una densitat mitjana de plantació de 
3.100 peus/ha. Aquest tipus de plantacions s’aplica en àmbits relativament allunyats del riu, 
sense la influència de les condicions de ribera. 

― Plantació de tipus 2 (PL2): S’aplica en àmbits en què el camí s’aproxima al riu, on les 
condicions ambientals (humitat atmosfèrica i edàfica, disponibilitat hídrica elevada, etc.) permeten 
el desenvolupament d’una vegetació de caràcter azonal, això és, els boscos i les bosquines de 
ribera. En aquests casos, es proposa la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies de 
l’albereda litoral (Vinco-Populetum albae), les omedes (Lithospermo-Ulmetum minoris), les 
salzedes (Saponario-Salicetum purpureae) i els tamarigars (Tamaricetum canariensis), amb una 
densitat mitjana de plantació de 3.100 peus/ha. 

 

Plantacions en Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial (ZREF) 

― Plantació de restitució i millora del bosc de ribera (PL3): S’aplica en àmbits planers situats a 
la llera d’aigües altes del riu, dins la Zona Fluvial (zona inundable delimitada per la cota 
d’inundació de l’avinguda de període de retorn de 10 anys) o dins el Sistema hídric (delimitada 
per la cota d’inundació de l’avinguda amb període de retorn de 100 anys). En aquests casos, es 
proposa la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies dels boscos de ribera dominants al 
tram mig del riu Anoia, que corresponen a una mosaic d’albereda litoral, omedes i salzedes. El 
tipus de tractament és de reforestació, amb unitats de plantació de mida petita, i una densitat de 
plantació entorn els 2.000 peus/ha. 

― Plantació d’estabilització de marges fluvials 4 (PL4): S’aplica en els marges de la llera 
d’aigües baixes, en zones on la velocitat de l’aigua és elevada, i en les que es detecten 
problemes d’erosió dels talussos. Aquest tipus de tractament també s’aplica en els punts de 
creuament de la Via Blava amb la llera del riu, per reforçar l’estabilitat dels talussos fluvials en 
punts on es preveu la construcció de noves estructures de pas (guals). Es proposa l’ús 
d’espècies pròpies de les salzedes, amb unitats de plantació de mida petita, i una densitat de 
plantació entorn els 2.000 peus/ha. 

En conjunt es preveuen plantacions d’integració paisatgística i plantacions de restauració d’espais de 
ribera en unes 3,06 ha de terrenys propers a la Via Blava. Tenint en compte les densitats de plantació 
proposades, es preveu la plantació d’unes 8.000 unitats arbòries i arbustives. D’altra banda es 
proposa la col·locació de 233 ml de feixines vives, ubicades en diferents àmbits per a l’estabilització 
de lleres fluvials.  

Finalment, es preveu l’aplicació d’hidrosembres en tots els trams de camí nou (quan aquestes 
actuacions comporten la configuració de petits desmunts i terraplens, de motes de terra vegetal, o bé la 
formació de cunetes de terres), en els diferents espais de millora de contorn, i en totes les ZIP i en les 
ZREF amb tipus de plantació PL3. La superfície total a hidrosembra, entre la Fase 1 i a Fase 2, és 
d’uns 40.000 m2.  
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A l’Annex 9. Plantacions i sembres es descriuen les espècies vegetals a emprar en cada cas, la 
composició específica de les hidrosembres i sembres d’herbàcies, així com les operacions necessàries 
per garantir el manteniment de les sembres i plantacions durant 1 any de garantia amb posterioritat a la 
seva execució. Les especificacions tècniques quant a materials i execució de les diferents unitats d’obra 
es recullen en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte. Les actuacions de millora i recuperació 
ambiental es representen els plànols núm. 3.2. Planta general d’actuacions i 3.3. Seccions tipus (vegeu 
Document 2. Plànols). En el plànol 8. Plantacions es poden veure els detalls dels tractaments de 
revegetació proposats. 

7.4. Actuacions de senyalització i divulgació dels valors ambientals, 
paisatgístics i culturals 

7.4.1. Punts d’interès i miradors 

El Projecte inclou propostes concretes per promoure l’ús públic de la nova infraestructura viària que 
conforma la Via Blava. Entre aquestes actuacions, destaca la creació i arranjament de punts d’interès i 
petits miradors paisatgístics. En aquests punts es duran a terme actuacions específiques per a la 
divulgació dels valors naturals i patrimonials del medi fluvial. 

Punt 
d’Interès/Miradors 

PK aproximat Elements d’interès 

Mirador del Molí de Cal 
Roca 

PK 2+760 Badlands i bosc de ribera associat a la riera 

Mirador del Cementiri 
Nou 

PK 3+750 Badlands i bosc de ribera associat a la riera 
Cementiri Nou d’Igualada 

Mirador de l’Anoia PK 7+130 Desembocadura de la riera d’Òdena al riu Anoia 
Molí de l’Abadia 

 

Els miradors es configuren com a petites superfícies d’entre 150 i 250 m2, en les quals es fa una 
esbrossada selectiva. En els miradors paisatgístics, situats en punts amb vistes panoràmiques, es 
preveu la col·locació d’una barana de fusta per garantir la seguretat dels passejants. En alguns d’ells es 
preveu la col·locació de bancs de fusta, així com d’entre 1 i 2 taules de pic-nic, també de fusta.   

7.4.2. Elements de senyalització i informació 

La Via Blava d’Òdena s’integrarà en una xarxa de camins fluvials que es preveu desenvolupar en diferents 
cursos de la Conca d’Òdena, entre les quals es troben les rieres de Castellolí i Güells, així com la pròpia 
Via Blava Anoia, inclosa en el marc del Projecte Vies Blaves Barcelona promogut per la Diputació de 
Barcelona. Sota la perspectiva dels projectes previstos a escala territorial àmplia, per tant, en el futur es 
preveu aplicar els models de senyalètica que estableixi la Diputació de Barcelona per al conjunt de les 
Vies Blaves Barcelona 

El present projecte inclou una proposta de localització de la senyalètica indicativa i explicativa. La 
concreció de la proposta de senyalètica, tanmateix, restarà condicionada als models de senyalètica que 
finalment estableixi la Diputació de Barcelona per al conjunt de les Vies Blaves Barcelona.  

Com a altres elements de senyalització que s’inclouen en el Projecte executiu es descriuen els 
següents:  

 Senyalització de seguretat: en tots els punts de creuament del camí amb els cursos fluvials es 
preveu la col·locació de cartells d’advertència de risc de riuades, i de prohibició de pas en el cas de 
crescudes del riu. Aquests cartell es complementaran amb altres recomanacions i/o/prohibicions 
als visitants. 

 Restricció de pas de vehicles motoritzats: malgrat que la Via Blava tindrà un caràcter preferentment 
peatonal (o apte per a mitjans no motoritzats), en aquells trams de camí en els quals hi circulen 
vehicles s’admetrà un ús mixt (motoritzat i no motoritzat), indicant que es tracta d’un tram de 
circulació mixt. En el cas de trams de nova obertura, i que discorren per l’entorn natural, l’accés 
de vehicles motoritzats quedarà restringit, i únicament s’hi admetran vehicles de salvament i 
emergències (per a l’extinció d’incendis forestals, per exemple). Aquests trams quedaran restringits 
al pas de vehicles mitjançant la col·locació de pilones de fusta i/o cartells de prohibició del pas a 
vehicles.  

7.4.3. Elements acompanyants i de seguretat 

El Projecte també preveu la instal·lació dels següents elements del mobiliari urbà, que acompanyaran 
els traçats proposats, miradors i punts d’interès singular:  

― Banc model Tramet de la casa Escofet, o similar, construït amb 5 taulons de fusta de pi tractada 
per a exteriors, i suports de perfil metàl·lic zincat. Aquest element es situa en els principals 
miradors paisatgístics dels recorreguts proposats. 

― Taula de pícnic amb bancs model MB006 de la casa happy Ludic, o similar,de 180 cm x 76,5 cm 
fabricat en fusta de pi de classe IV, tractada a l’autoclau per a exteriors, i cargols d’acer 
inoxidable. Aquest element es situa en les Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial (ZREF) 
properes als nuclis urbans. 

― Paperera model Canadà Grande de la casa Fàbregas, o similar, de 420 cm de costat i una alçada 
total de 89 cm, fabricada amb estructura metàl·lica i acabats exteriors amb llistons de fusta de pi 
tractada a l’autoclau. Aquest element es situa en les Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial 
(ZREF) properes als nuclis urbans, en els llocs on s’ubiquen també les taules de pic-nic. 

― Baranes de fusta model Guilleries de la casa Disseny Barraca, o similar, formada per pilars i 
doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a l’autoclau (categoria IV), de secció rodona, de 
Ø 80 mm. La distància entre pilars és de 2 metres, i la distància entre travessers, de 45 cm. El 
sistema d’ancoratge al terreny serà mitjançant platines d’acer. Els elements de fixació són d’acer 
inoxidable. Aquest tipus de barana es col·loca en diferents punts del traçat del camí, 
principalment en miradors i punts en els quals existeix un risc de caiguda, així com també en els 
trams de camí que discorren per sobre d’esculleres d’endegament dels cursos fluvials. 

― Pilona model “Boí” de la casa Disseny Barraca, o similar, formada per un pilar de fusta de pi 
silvestre tractada a l’autoclau (categoria IV), de secció rodona, de Ø 140 mm i 90 cm d’alçada, 
clavada al terreny mitjançant dau de formigó, separades cada 2,5 m. 

― Aparca-bicis model “Pedraforca 3000” de la casa Disseny Barraca, o similar, de 3 de longitud 
total, i format per pilars de fusta de pi silvestre tractada a l’autoclau (categoria IV), de secció 
rodona, de Ø 80 mm. 

Les característiques constructives dels models proposats es poden consultar al plànol 5.3. Elements de 
protecció i mobiliari del Projecte. La seva ubicació es pot veure en el plànol 3.2. Planta general 
d’actuacions. 

Tots els elements acompanyants i de seguretat compliran amb les normatives de seguretat vigents. 
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8. Fases d’obra 
El present projecte es divideix en les 2 fases independents següents: 

Fase 1. Actuacions de connectivitat dels itineraris existent. Aquesta Fase permet assegurar la 
continuïtat de la Via Blava mitjançant el relligat de camins existents, des del nucli urbà d’Òdena fins a la 
confluència de la riera d’Òdena amb el riu Anoia. Es concreta un camí fluvial continu mitjançant les 
actuacions següents: 

 Obertura del nous trams de camí per a recosir els itineraris existents 

 Formació de 7 guals per resoldre els diferents creuaments de la riera amb condicions d’ús 
adequades 

 Actuacions de reurbanització per resoldre la barrera urbana de la travessia urbana de la C37z o 
de l’Avinguda d’Europa 

 Actuacions de reurbanització per l’obertura d’un pas de vianants i bicicletes sota el pont de la 
NIIa i obertura d’un tram fins el pont de can Riba fins enllaçar amb itineraris de vianants 
existents a partir de l’Avinguda de Montserrat 

Fase 2. Actuacions d’integració de la Via i millora dels camins existents. Les actuacions previstes 
són les següents: 

 Arranjament dels camins existents 

 Actuacions d’integració de la Via Blava (Zones d’Integració Paisatgística) i actuacions de millora 
ambiental i paisatgística dels marges de ribera (Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial). 

 Actuacions de senyalització i divulgació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals de 
l’espai (Miradors paisatgístics i proposta indicativa de senyalètica 

Les obres objecte del contracte d’obra de la Fase 1 admeten el fraccionament i és possible la realització 
independent de cadascuna  de les seves parts segons els lots següents: 

 LOT 1: Formació del gual de cal Teixidor i enllaç amb el camí de Can Sabater 

 LOT 2: La resta de la fase 1 

La viabilitat d’aquest fraccionament  es deu a l’existència del camí de Can Sabater que va del PK 1+712 
fins el PK 2+228 que separa de manera clara els dos lots de la fase 1. 

 

La concreció de la separació de les fases exposades es concreta en els següent quadre. 

 

FASES  Secció tipus PK Longitud 

FASE 2 

Tram singular C/ Tossa 0 al 150 150,00 
T7a 150 al 335 185,00 
T4b 335 al 364 29,00 
T4a 364 al 426 62,00 
T4b 426 al 495 69,00 
T4c 495 al 592 97,00 
T4a 592 al 612 20,00 

FASE 1 (lot 1) 
GUAL MUTICALAIX 612 al 621 9,00 
T1a 621 al 717 96,00 

FASE 2 

T4b 717 al 791 74,00 
T4c 791 al 824 33,00 
T4b 824 al 966 142,00 
T4c 966 al 995 29,00 
T4b 995 al 1+156 161,00 
T4a 1+156 al 1+203 47,00 
T4b 1+203 al 1+325 122,00 
T4a 1+325 al 1+423 98,00 
T4b 1+423 al 1+478 55,00 
T4a 1+478 al 1+712 234,00 
T7a 1+712 al 2+228 516,00 

FASE 1 (lot 2) Tram singular Av Europa 2+228 al 2+404 176,00 

FASE 2 
T6d 2+404 al 2+702 298,00 
T3a 2+702 al 2+860 158,00 

FASE 1 (lot 2) GUAL MUTICALAIX 2+860 al 2+868 8,00 
 T3a 2+868 al 3+164 296,00 
 T4a 3+164 al 3+385 221,00 

FASE 1 (lot 2) 
T2a 3+385 al 3+593 208,00 
GUAL MUTICALAIX 3+593 al 3+601 8,00 

FASE 2 
T3a 3+601 al 3+735 134,00 
T4a 3+735 al 4+276 541,00 

FASE 1 (lot 2) 

GUAL PLATAFORMA 4+276 al 4+287 11,00 
T2a 4+287 al 4+760 473,00 
T4b 4+760 al 4+780 20,00 
GUAL MUTICALAIX 4+780 al 4+789 9,00 
T2a 4+789 al 4+865 76,00 
T5c 4+865 al 4+894 29,00 
T5e 4+894 al 4+925 31,00 
T5f 4+925 al 4+955 30,00 
T6a 4+955 al 5+096 141,00 
GUAL MUTICALAIX 5+096 al 5+105 9,00 
T3a 5+105 al 5+244 139,00 
T1a 5+244 al 5+257 13,00 
GUAL MUTICALAIX 5+257 al 5+266 9,00 
T2c 5+266 al 5+656 390,00 
T5b 5+656 al 5+751 95,00 
Tram singular pas inf. NII 5+751 al 5+829 78,00 
T1a 5+829 al 6+124 295,00 
Tram singular Can Ribes 6+124 al 6+151 27,00 

FASE 2 T7a 6+151 al 7+282 1131,00 
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9. Incidència ambiental de les obres 
El present projecte inclou un Document Ambiental (Annex núm. 2), en el qual es presenta una 
descripció detallada de l’estat actual del medi en l’àmbit del Projecte, i es posen en relleu els elements 
d’interès ambiental més significatius. L’objectiu final d’aquest estudi és el d'identificar, descriure i valorar 
els possibles impactes negatius que es puguin produir sobre el medi ambient com a resultat de 
l'execució del Projecte i, en el cas que aquests siguin significatius, es proposen les mesures correctores 
adequades per evitar, minimitzar o compensar aquests impactes. 

En termes generals, una vegada analitzades les actuacions proposades, i valorats amb detall els 
impactes potencials sobre els diferents factors ambientals rellevants, es resumeix que la incidència 
ambiental de les obres proposades es considera globalment assumible per l'entorn.  

Le actuacions del Projecte donen resposta i concreten les determinacions establertes per l’OTAA de 
Barcelona en el seu informés emès en relació a l’aprovació del PEUA, relatives a la concreció dels 
projectes, i especialment a les següents: s’han adoptat mesures específiques per a la protecció i 
recuperació d’hàbitats d’interès comunitari, s’han atès les característiques especifiques en els punts de 
creuament de les noves estructures de pas sobre la riera d’Òdena, i s’ha prioritzat l’ús de tècniques de 
bioenginyeria, especialment en aquells trams de camí que travessen zones inundables. Així mateix, 
s’ha dut a terme l’elaboració d’un Estudi geològic i geotècnic específic, en el qual no s’ha detectat la 
presència de residus enterrats en les zones analitzades.  

Amb tot, en l’esmentat Annex es proposen i descriuen un conjunt de mesures preventives i correctores 
d'impacte que s'hauran d'aplicar per evitar i/o minimitzar els impactes identificats. El seguiment i 
verificació de l'aplicació de totes les mesures de protecció ambiental es durà a terme d’acord amb un 
Programa de Seguiment Ambiental de la fase d’Obres. 

10. Bens i serveis afectats 
A l’Annex 10. Béns i Serveis afectats s’identifiquen els àmbits d’afecció a terrenys de titularitat pública o 
privada que poden resultar afectats per l’obertura de nous trams de camins, així com per les actuacions 
localitzades (ZREF).  

Els costos derivats de l’afecció temporal  permanent a terrenys de titularitat privada no s’inclouen en el 
present projecte. 

L’àmbit en el qual s’inscriu el Projecte, d’altra banda, disposa de diverses xarxes de serveis urbans 
(clavegueram, xarxes de subministrament d’aigua potable, xarxes de subministrament elèctric, 
enllumenat públic, telefonia i telecomunicacions) especialment a les proximitats de les trames urbanes. 
L’execució de les actuacions del Projecte no es preveu que puguin afectar les esmentades xarxes. Amb 
l’excepció d’un desplaçament d’una columna d’enllumenat en el tram singular del pas inferior de la NIIa i 
les connexions semafòriques previstes en el Tram singular de l’Avinguda d’Europa. 

El projecte identifica en els plànols d’estat actual la traça d’un col·lector d’aigües negres que discorre 
paral·lel a la riera de titularitat d’ATLL fins a l’Avinguda de Catalunya i de l’ACA fins a Òdena. 
L’aixecament topogràfic en els trams de nou traçat ha pogut localitzar les seves tapes. Aquesta 
localització sobre el plànols ha de permetre que durant les obres es prenguin les mesures pertinents per 
assegurar que no s’afecti accidentalment. 

11. Termini d’execució de les obres 
La durada total de les obres és 4 mesos per a la Fase 1 i 4 mesos per la Fase 2, que poden ser 
simultànies. A l’Annex núm. 11. Pla d’Obra, es presenta una temporització detallada de les obres, així 
com una previsió del repartiment de la certificació mensual.  

12. Seguretat i Salut 
L'obra projectada requereix la redacció d'un estudi de seguretat i salut, a causa del seu volum i els 
mitjans d’execució, complint-se els requeriments definits en l'article 4. "Obligatorietat de l'estudi de 
seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres" del Reial Decret 1627/97, de 24 
d'octubre, del Ministeri de la Presidència i modificacions posteriors, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. A tal efecte, el projecte 
incorpora un Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres. 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 projecte incorpora a l’Annex núm. 13 un Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi 
l’execució de les obres, i complir amb la llei. 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. 

13. Control de Qualitat 
S’inclou en l’annex 15 un Pla d’assaig i  control de qualitat, a fi de donar compliment a la legislació 
vigent, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació, a les 
característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. Aquest 
document defineix  

 El control de recepció en obra dels productes. 

 El control d'execució de l'obra. 

 El control de l'obra acabada 

14. Pla de manteniment 
A l’Annex 16. Pla de Manteniment es presenta una descripció de les tasques que es consideren 
necessàries per garantir la conservació i el manteniment anual de les actuacions previstes en el 
Projecte. S’inclou una breu descripció d’aquestes tasques, així com una aproximació al cost econòmic 
anual de les mateixes (no inclosa en el pressupost del Projecte). 

El Projecte, tanmateix, sí que preveu el manteniment de les plantacions (d’arbres i arbust) i de les 
sembres d’herbàcies durant el període de garantia de les obres (1 any). Aquests costos s’han 
considerat en el Pressupost general del Projecte, així com en el Pla d’Obres. 
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15. Pressupost general de l’obra 

15.1. Resum del pressupost 

CAPÍTOL 
FASE 1 

FASE 2 
LOT 1 LOT 2 

TREBALLS PREVIS 199,68 € 9.878,32 € 61.647,59 €
MOVIMENT DE TERRES 310,22 € 10.634,62 € 803,34 €
FERMS I PAVIMENTS 1.783,97 € 73.577,48 € 65.503,55 €
ESTRUCTURES 21.618,11 € 156.441,20 € 
RESTAURACIÓ AMBIENTAL 753,06 € 16.280,28 € 139.012,20 €
TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 21.417,22 € 793,33 €
EQUIPAMENTS 8.356,04 € 35.217,21 €
GESTIÓ DE RESIDUS 604,97 € 5.138,36 € 1.603,39 €
CQC 542,29 € 2.930,69 € 760,37 €
SEGURETAT I SALUT 1.308,14 € 1.448,49 € 3.092,24 €

Pressupost d’execució material 
27.120,44 € 306.102,70 € 

308.433,22 €
333.223,14 € 

Despeses generals 13% 3.525,66 € 39.793,35 € 40.096,32 €
Benefici industrial 6% 1.627,23 € 18.366,16 € 18.505,99 €

Pressupost de contracte 
32.273,32 € 364.262,21 € 

367.035,53 €
396.535,53 € 

IVA 21% 6.777,40 € 76.495,06 € 77.077,46 €

Pressupost de licitació 
39.050,72 € 440.757,28 € 

444.112,99 €
479.808,00 € 

 

15.2. Pressupost de contracta 

15.2.1. Pressupost de contracta i lots de contractació FASE 1 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 333.223,14 € ,el qual incrementat amb el 
13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracta de 
396.535,53 € que amb el 21% d’IVA dóna un pressupost de Licitació 479.808,00 € (quatre-cents 
setanta-nou mil vuit-cents vuit euros) 

 

Les obres objecte del contracte d’obra admeten el fraccionament i és possible la realització independent 
de cadascuna de les seves parts segons els lots següents: 

 

 LOT 1: Formació del gual de Cal Teixidor i enllaç amb el camí de Can Sabater 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 27.120,44 €,el qual incrementat amb el 
13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracta de 
32.273,32 € que amb el 21% d’IVA dóna un pressupost de Licitació 39.050,72 € (trenta-nou mil 
cinquanta euros amb setanta-dos cèntims) 

 

 LOT 2: La resta de la fase 1 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de306.102,70 €, el qual incrementat amb el 
13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracta de 
364.262,21 € que amb el 21% d’IVA dóna un pressupost de Licitació 440.757,28 € (quatre-cents 
quaranta mil set-cents cinquanta-set euros amb vint-vuit cèntims) 

15.2.2. Pressupost de contracta FASE 2 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 308.433,22 €, el qual incrementat amb el 
13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracta de 
367.035,53 € que amb el 21% d’IVA dóna un pressupost de Licitació 444.112,99 € (quatre-cents 
quaranta-quatre mil cent-dotze euros amb noranta-nou cèntims) 

15.3. Pressupost per al coneixement de l’Administració 

15.3.1. Pressupost per al coneixement de l’Administració. FASE 1 

El pressupost per al coneixement de l’administració puja a la quantitat de; 

- LOT 1:       39.050,72 € 
- LOT 2:     440.757,28 € 
- TOTAL:   479.808,00 € 

15.3.2. Pressupost per al coneixement de l’Administració. FASE 2 

El pressupost per al coneixement de l’administració puja a la quantitat de 444.112,99 € 

16. Codificació CPA i CPV 
 

Legislació Codificació 

D’acord amb el Reial Decret 331/2003, de 14 de març, 
Reglament (CE) núm. 451/2008 de 23 d’abril es proposa que 
la Classificació Nacional de Productes per Activitats 

42.99.19 Altres obres d’enginyeria civil 
no compreses en altres parts 

 

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de 
novembre de 2007 que modifica el Reglament (CE) no 
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual 
s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i 
les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE del Parlament 
Europeu i del Consell sobre els procediments dels 
contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV. 

45233262-3 Treballs de construcció 
de zones de vianants 

 

 

17. Classificació del contractista 
El valor del contracte no és superior a 500.000 euros en cap de les fases ni lots i per tant l’exigència de 
classificació del contractista no és obligatòria. Tanmateix es fan les següents propostes de classificació 
el contractista d’acord el que estableixen els articles 25 i 36 del RD 1098/2001, Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques: 
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La classificació dels grups i subgrups es fa sobre els capítols que superin el 20% del pressupost. En el 
següent quadre es comproven els capítols que el superen 

 

 
FASE1 

FASE2 
LOT1 LOT2 

TREBALLS PREVIS 199,68 € 0,74% 9.878,32 € 3,23% 61.647,59 € 19,99% 
MOV. DE TERRES 310,22 € 1,14% 10.634,62 € 3,47% 803,34 € 0,26% 
FERMS I PAVIMENTS 1.783,97 € 6,58% 73.577,48 € 24,04% 65.503,55 € 21,24% 
ESTRUCTURES 21.618,11 € 79,71% 156.441,20 € 51,11% 0,00% 
REST. AMBIENTAL 753,06 € 2,78% 16.280,28 € 5,32% 139.012,20 € 45,07% 
TANCAMENT I SENY. 0,00% 21.417,22 € 7,00% 793,33 € 0,26% 
EQUIPAMENTS 0,00% 8.356,04 € 2,73% 35.217,21 € 11,42% 
GESTIÓ DE RESIDUS 604,97 € 2,23% 5.138,36 € 1,68% 1.603,39 € 0,52% 
CQC 542,29 € 2,00% 2.930,69 € 0,96% 760,37 € 0,25% 
SEGURETAT I SALUT 1.308,14 € 4,82% 1.448,49 € 0,47% 3.092,24 € 1,00% 
PEM 27.120,44 € 100,00% 306.102,70 € 100,00% 308.433,22 € 100,00%
 

Trobem que els següents capítols que superen el 20% del pressupost: 

 

FASE 1 lot 1 Fase 2 lot 2 Fase 2 
FERMS I PAVIMENTS 24,04% 21,24% 
ESTRUCTURES 79,71% 51,11% 
RESTAURACIÓ AMBIENTAL 45,07% 
 

D’acord l’article 25 del RD 1098/2001, Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, trobem el següent grup i subgrup:  

 

FERMS I PAVIMENTS G) VIALS I PISTES 
6. Obres viàries sense qualificació específica 

ESTRUCTURES (guals i gabions) E) HIDRÀULIQUES 
7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 

RESTAURACIÓ AMBIENTAL K) ESPECIALS 
6.Jardineria i plantacions 

 

La categoria del grup i subgrup es determina en funció de la seva quantia. S’entén per quantia el valor 
íntegre del contracte, quan la seva durada sigui inferior o igual a 1 any. Quan es tracti de durades 
superiors la quantia es referirà al valor mitjà anual o anualitat mitjana. El present projecte té una durada 
de 4 mesos i per tant la seva quantia és el valor de pressupost per contracte de cada FASE o LOT que 
és el següent: 

 

FASE 1 lot 1 Fase 2 lot 2 Fase 2 
PEC 32.273,32 € 364.262,21 € 367.035,53 € 
 

D’acord l’article 26 del RD 1098/2001, Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, trobem les següents categoria: 

categoria a)  inferior o igual a 60.000 € 

categoria b)  de 60.000 a 120.000 € 

categoria c)  de 120.000 a 360.000 € 

categoria d)  de 360.000 a 840.000 € 

categoria e)  de 840.000 a 2.400.000 € 

categoria f)  superior a 2.400.000 € 

 

Les categories e) i f) no són aplicables als grups H, I, J, K i els seus subgrups, la màxima categoria dels 
quals és la e) quan excedeix els 840.000 euros. 

Quan es faci referència a parts de l’objecte del contracte, susceptibles de consideració independent, 
caldrà tenir en compte el temps d’execució propi d’aquesta part de l’objecte del contracte i el seu 
pressupost parcial per tal d’efectuar l’operació esmentada abans, és a dir, la determinació de la 
categoria 

 

En conseqüència la classificació del contractista proposada és la següent: 

 

FASE 1 LOT 1 GRUP E, SUBGRUP 6, CATEGORIA A 

 

FASE 1 LOT 2 GRUP E, SUBGRUP 6, CATEGORIA C 
GRUP G, SUBGRUP 6, CATEGORIA B 

 

FASE 2 GRUP K, SUBGRUP 6, CATEGORIA C 
GRUP G, SUBGRUP 6, CATEGORIA B 

 

18. Justificació de preus 
Els preus utilitzats per a la confecció del pressupost han estat justificats a l’annex12 d’aquest projecte. 
Per a la conformació dels preus, s’ha utilitzat la base de preus de l’ITEC d’urbanització i obra civil. Els 
costos indirectes que s’han aplicat són del 2,00%, tal com queda reflectit a l’annex de justificació de 
preus. 

19. Període de garantia 
Es fixa un període de garantia d’UN ANY des de la recepció de les obres. Durant aquest període, el 
Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que es 
considerin necessàries per tal que les obres compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat 
de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i execució. Serà, a més, responsable de la 
conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
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20. Documents que integren el Projecte 
El present projecte està format pels següents documents- 

Document I. Memòria i annexos 
Annex 1. Reportatge fotogràfic  
Annex 2. Document ambiental 
Annex 3. Geologia i geotècnia 
Annex 4. Topografia i traçat 
Annex 5. Hidrologia i drenatge 
Annex 6. Tipologies constructives 
Annex 7. Moviments de terres 
Annex 8. Càlculs Estructurals 
Annex 9. Plantacions i sembres 
Annex 10. Béns i serveis afectats 
Annex 11. Pla d’obra 
Annex 12. Justificació de preus 
Annex 13. Estudi de seguretat i salut 
Annex 14. Gestió de residus 
Annex 15. Pla d’assaigs de control de qualitat 
Annex 16. Pla de manteniment 
 

Document II. Plànols 
Document III. Plec de prescripcions 
Document IV. Pressupost 
 

21. Equip redactor del Projecte 
L’equip redactor del Projecte es composa dels professionals següents:  

 

Pere Massó Suaz, Arquitecte  

Esther Ferrer Pont, Biòloga 

Albert Pujol i Pujol, Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Jordi Espuny Solaní, Geòleg 

Jordi Rimblas Grau, Arquitecte Tècnic 

Mateu Vilardell i Marquès, Enginyer en Geodèsia i Topografia 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL 

 

 

 

 

 

22. Declaració d’obra completa 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 
125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són 
precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general, sense perjudici de 
possibles ampliacions o millores que puguin rrealitzar-se en el futur.  

 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits de l’article 18 de la Llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l’Obra Pública. 

 

23. Conclusió 
Tenint en compte el que s’ha exposat, el present document es dóna per complet per a la seva 
aprovació, si s’escau. 

 

 

Barcelona, octubre de 2019 

 

L’autor del Projecte,     

 

 

 

Pere Massó Suaz 

Arquitecte, col·legiat núm. 53031-1 
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Castell d’Òdena, situat al nord-oest del nucli urbà. 

 

 
Vistes del nucli d’Odena i de la conca d’Òdena des del Castell, en direcció Est (esquerra) i en direcció 

Oest (dreta). 

 

 
Origen del recorregut de a Via Blava de la riera d’Òdena, al carrer de la Tossa. 

 

 

 
Tram de camí existent, a l’alçada de Cal Teixidó, i inici del camí forestal que baixa en direcció a la riera 

d’Òdena. 

 
Camí forestal de Cal Teixidó, en el qual es proposen actuacions d’estabilització del ferm, arranjament 

d’una cuneta interior i configuració de tàlvegs per al drenatge de les aigües d’escorrentiu. 

 

 
Punt de creuament del camí amb la riera d’Òdena, on es projecta un nou gual (Gual de Cal Teixidó). 
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Punt on s’encaixarà el nou gual de Cal Teixidó, aigües avall (esquerra) i aigües amunt (dreta). 

 

 

 
Zona d’horta situada en el marge dret de la riera, per on discorrerà el camí fluvial, i aspecte del camí 

existent que enllaça amb el camí de Les Baumes. 

 

 
La Via Blava d’Òdena seguirà el camí existent fins enllaçar amb el Camí de les Baumes. 

 
Camí del Pont de la “O” (dreta), per on discorrerà el traçat proposat, i Pont sobre la riera de la “O”, on es 

preveuen actuacions puntuals de millora. 

 

 
Pas del camí de Can Sabaté per sota l’autovia A-2, i senyalització del mateix a les proximitats del polígon 

industrial de Les Comes d’Igualada. 

 

  
Tram del camí de Can Sabaté en el polígon industrial Les Comes. En aquest punt es proposa un tram 

compartit per a bicis i cotxes, de velocitat màxima 30, i un pas semaforitzat per al creuament de la C-37z. 
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Antic tram de la carretera que unia els nuclis d’Igualada i Òdena, a l’alçada de Cal Roca de la Pedrissa, i 

pont sobre la riera d’Òdena. 

 

 
El traçat proposat es dirigeix cap a una zona d’hortes (esquerra), per creuar la riera d’Òdena en un punt 

de pas ja existent, on es projecta un nou gual (gual de Cal Roca). 

 

 
Un cop creuat el gual de Cal Roca, la Via Blava es situarà pel marge esquerre de la riera d’Òdena, en 

direcció aigües avall, tot seguint la traça d’un camí existent.  

 

 

 
El camí existent discorre per una zona agroforestal, però es perd aigües avall de la riera, a l’alçada del 

Cementiri nou d’Igualada, punt on es proposa un nou gual per creuar la riera. 

 

 
Punt aproximat on es proposa la construcció d’un nou gual sobre la riera d’Òdena (gual del Cementiri), 

per continuar pel marge dret del riu, per un camí existent. 

  

 
El meandre situat front el Cementiri d’Igualada conserva un valor ambiental notable.  
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El camí fluvial continuarà aigües avall, fins a l’alçada de les instal·lacions de la ITV. El projecte preveu el 

desmantellament de les hortes que ocupen el domini públic, i la recuperació de l’espai fluvial. 

 

 
En aquest punt, tot i que el PEUA preveu que el camí segueixi pel marge esquerre de la riera, l’estudi 

geològic ha detectat un alt risc de despreniments, pel que s’ha canviat el traçat pel marge dret de la riera. 

 

En aquest tram, per tant, la Via Blava seguirà el camí sobre el col·lector existent, i el gual previst del 

C/Països Baixos es desplaçarà uns metres aigües avall de la localització prevista inicialment. 

 

 
El camí proposat continua pels marges d’una parcel·la agrícola, amb l’objectiu d’apropar el traçat a la 

riera, i alhora minimitzar l’afecció a finques agrícoles de titularitat privada. 

 

  
En arribar als camps de la casa Nova, la Via Blava enllaçarà amb un camí existent, el qual, creuarà la 

riera per un punt de creuament existent, mitjançant la construcció del gual de la Casa Nova. 

 

 
Novament en el marge dret, el traçat del camí discorrerà per sobre l’escullera de protecció existent prop 

de les naus industrials del polígon Les Comes.  
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En aquest punt, el traçat de la Via Blava segueix pels terrenys situats entre el magatzem municipal, 

propietat de l’Ajuntament d’Igualada i la riera, on s’han retirat les hortes existents fins fa pocs anys. 

 

 
Punt de creuament de la riera d’Òdena a les proximitats del magatzem municipal, on es preveu la 

construcció d’un nou gual (gual del C/Gran Bretanya). 

 

 
Aigües avall, el traçat de la Via Blava seguirà pel marge d’un camp de conreu, per tornar a creuar al 

marge dret de la riera, amb un creuament amb un nou gual (gual de Can Busqué). 

 

 

 
En el meandre de Can Busqué, el marge dret de la riera es troba intensament ocupat per hortes. En 

aquest àmbit es segueix el camí existent i es proposa la recuperació de l’espai fluvial (ZREF). 

 

  
Al sud de les hortes de Can Busqué, el traçat difereix sensiblement respecte el que preveu el PEUA, i 

ressegueix unes hortes fins entroncar amb un camí existent, uns metres abans del pont de la N-IIa. 

 

 
Sota el pont de la carretera N-IIa es proposa una actuació específica per a l’encaix del camí peatonal en 

la vorera esquerra, fet que comportarà un petit estrenyiment de la calçada. 
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Front les instal·lacions de Funosa, l’amplada dels terrenys situats en el marge dret de la riera és suficient 

per encaixar-hi el camí peatonal sense afectar la calçada del C/Alemanya. 

 

 
En el punt de creuament de la futura Via Blava amb el pont de Can Riba es projecten actuacions que 

encaixen amb la urbanització prevista en aquest entorn. 

 

  
Un cop creuat el pont de Can Riba, la traça de la Via Blava seguirà el traçat de l’Anella Verda d’Igualada. 

  
A l’entorn del futur Institut públic, la Via Blava  seguirà les rampes d’accés als nous equipaments, les 

quals enllacen amb el camí fluvial arranjat sobre l’escullera de protecció del marge dret de la riera. 

 

 
Vistes del camí habilitat sobre l’escullera de protecció del marge dret de la riera, on únicament es 

preveuen actuacions de millora puntual.   

 

 

El camí finalitza a la desembocadura de la riera d’Òdena en el riu Anoia, on la Via Blava d’Òdena enllaçarà 

amb la Via Blava Anoia Fase 1. 
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1. Introducció 

1.1. Objecte de l’estudi 

El present document constitueix l’Estudi d’Incidència Ambiental del “Projecte executiu de la Via Blava 
de la riera d’Òdena (TTMM d’Òdena i Igualada, Anoia). 
 
El principal objectiu del projecte és definir les actuacions necessàries per executar un camí continu i 
proper a la riera d’Òdena, d’ús preferentment peatonal (o amb mitjans no motoritzats), interconnectat amb 
els principals camins rurals de la conca d’Òdena, i integrat en l’entorn pel qual discorre. Les actuacions 
que es proposen es centren el tram de la riera comprès entre el nucli urbà d’Òdena i la seva 
desembocadura al riu Anoia. 
 
El Projecte també defineix altres actuacions per a la recuperació i millora dels hàbitats de ribera i del 
conjunt de l’espai fluvial, i preveu els elements necessaris per garantir-ne l’ ús públic, i per divulgar-ne els 
seus valors ambientals, paisatgístics i patrimonials. Aquestes actuacions es proposen amb l’objectiu de 
millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’espai fluvial, tot potenciant-ne un ús compatible amb la 
seva conservació.  
 
Tanmateix, determinades actuacions d’obra poden comportar efectes ambientals negatius, com poden 
ser les derivades del trànsit de maquinària, dels moviments de terres o bé les que suposen una afecció 
directa a les lleres o als marges de ribera.  
 
L'objecte del present Estudi d'Incidència Ambiental és el d'identificar, descriure i valorar els possibles 
impactes negatius que es puguin produir sobre el medi ambient com a resultat de l'execució del Projecte i, 
en el cas que aquests siguin significatius, proposar les mesures correctores adequades per evitar, minimitzar 
o compensar aquests impactes.  
 

1.2. Antecedents 
 
El present Projecte executiu desenvolupa les previsions del Pla Especial Urbanístic Autònom per al 
desenvolupament del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA), promogut per la 
MICOD, en el sub-àmbit de la riera d’Òdena. El PEUA constitueix l’instrument urbanístic i d’ordenament 
necessari per poder executar les diverses actuacions que es proposen per a la configuració de les Vies 
Blaves d’Òdena, Castellolí i Güells. El PEUA fou aprovat inicialment per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central (en endavant, CTUCC) en data 21 d’abril de 2018, i aprovat 
definitivament per Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 25 de febrer de 2019 
(publicat al DOGC 7833 el 18/03/19). 
 

Com a altres antecedents a la redacció del mateix cal citar els següents: 

 El Pla Director Estratègic del riu Anoia i les principals rieres de la conca d’Òdena (PDECO, en 

endavant) elaborat per l’empresa Taller d’Enginyeria Ambiental, SL, el març de 2012,  per encàrrec 

de la MICOD. Aquest Pla incloïa una proposta general d’actuacions a desenvolupar en el conjunt de 

la conca, entre les quals es proposaven diverses actuacions destinades a recuperar, millorar i 

connectar la xarxa de camins propers al riu Anoia i a les diferents rieres i torrents que hi 

desemboquen. La major part de les actuacions que desenvolupa el present projecte  s’emmarquen 

en les línies estratègiques núm. 4 (Potenciar l’ús social de l’espai). Tanmateix, el Projecte també 

inclou propostes concretes per a la recuperació i potenciació dels hàbitats de ribera i de millora i 

integració del paisatge (LE 2: Protegir i potenciar la biodiversitat, el paisatge i la connectivitat 

ecològica) així com propostes per a la divulgació dels valors ambientals, paisatgístics i patrimonials 

de l’espai fluvial (LE 5: Protegir, millorar i divulgar els valors històrics i patrimonials de l'espai fluvial).  

 El Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia, redactat per 

Esther Ferrer Pont i Pere Massó Suaz el desembre de 2015, per encàrrec de la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Conca d’Òdena. Aquest projecte defineix les actuacions per a la recuperació 

d’una xarxa de camins fluvials propers al riu Anoia i a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells, així com 

altres actuacions de millora de l’espai fluvial i d’ús públic. El “Projecte de la Via Blava d’Òdena” 

assumeix bona part de les actuacions definides en aquest document a l’àmbit de la riera d’Òdena, 

amb les modificacions introduïdes durant la tramitació i aprovació del Pla Especial Urbanístic 

Autònom per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells. 

El present Projecte, finalment, s’adapta als criteris generals definits per al conjunt de les Vies Blaves 

Barcelona, promogudes per la DIBA, i concretament desenvolupa els criteris conceptuals i executius 

definits pel Projecte de la Via Blava Anoia Fase.1, redactat per Esther Ferrer Pont i Pere Massó Suaz, 

per encàrrec de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local de la Diputació de Barcelona, i presentat 

el novembre de 2018. Aquest projecte es concreta urbanísticament mitjançant els instruments següents: 

1.3. Tramitació ambiental i grau d’incorporació de les prescripcions de caire 

ambiental al projecte executiu 

El Projecte executiu de la Via Blava d’Òdena desenvolupa les previsions del Pla Especial Urbanístic 
Autònom per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells, el qual fou 
sotmès al tràmit d’avaluació ambiental preceptiva d’acord amb el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada establerta als articles 29, 30,31 i 32 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. Com a principals antecedents d’aquest tràmit cal esmentar els següents: 

 En data 10 de maig de 2017, la MICOD va presentar a la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental (OTAA) del DTES la sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental estratègica simplificada del 

Pla especial urbanístic autònom per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, 

Castellolí i Güells, als termes municipals d’Igualada, Vilanova del Camí, Òdena, Castellolí i la Pobla 

de Claramunt, juntament amb la documentació preceptiva. 

 Un cop fet el tràmit de consultes a les administracions públiques afectades i públic interessat, els 

Serveis Territorials del DTES a la Catalunya Central van emetre l’Informe ambiental estratègic (IAE) 

en el sentit que el Pla esmentat no s’havia de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, 

atès que no tenia efectes significatius sobre el medi ambient (Resolució TES/2201/2017, emesa en 

data 18/08/17). Amb tot, aquest IAE recollia un seguit de requeriments que calia considerar en la 

versió definitiva del Pla, les quals es van incorporar en el document portat a aprovació provisional. 

Entre aquests requeriments figuraven la inclusió de les determinacions fetes per part de Protecció 

Civil, l’aprofundiment en l’alternativa 3B en l’àmbit de la riera d’Òdena, i la concreció de la periodicitat 

dels informes de seguiment. Aquestes prescripcions foren analitzades i incorporades al document 

del PEUA - tant en el propi document de Memòria com a la Normativa del Pla i en l’Estudi Ambiental 

Estratègic (EAE)- i presentat per a la seva aprovació inicial. 

 En data 24 d’abril de 2018, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central aprovà 

inicialment el PEUA esmentat. Finalment, en data 21 de febrer de 2019, el Conseller de Territori i 

Sostenibilitat va resoldre aprovar definitivament el Pla esmentat (Edicte de 7 de març de 2019, 

publicat al DOGC núm. 7833, de 18/03/2019. 

El Projecte executiu que es presenta a continuació, per tant, assumeix les mesures de protecció ambiental 
fixades en la Normativa del PEUA, i desenvolupa les determinacions establertes per l’OTAA, en el seu 
informe emès en data 18/08/17 en relació a l’aprovació inicial del mateix, i que són d’aplicació en la fase de 
redacció dels projectes executius.  
 
A la taula següent es recullen les principals determinacions de la Normativa del Pla pel que fa a l’aplicació 
de mesures de protecció ambiental, i de quina manera s’han incorporat al projecte executiu de la Via 
Blava de la riera d’Òdena: 
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Determinacions ambientals 

establertes per la Normativa o per l’Informe 
Ambiental Estratègic del PEUA 

Grau d’incorporació al Projecte executiu de la Via 
Blava de la riera d’Òdena 

L’article 13, relatiu a l’Estudi dels riscos 
d’inundació: 

Els projectes executius que desenvolupin les previsions 
del PEUA inclouran un Estudi hidrològic i d’inundabilitat 
de les Vies Blaves, a partir del qual es definiran els 
nivells de risc de cada tram, que han de permetre a 
l’Administració competent establir les mesures 
d’autoprotecció de la població. 

El Projecte executiu incorpora un Estudi hidrològic i 
hidràulic de la riera d’Òdena, realitzat per AMB, Serveis 
d’Enginyeria i Consulting SL (Vegeu Annex 5). 

L’estudi hidrològic defineix els cabals d’avinguda de les 
conques en els punts de creuament de la Via Blava 
amb la riera d’Òdena; d’altra banda, en l’estudi hidràulic 
s’analitza el comportament de les noves estructures 
projectades (guals) sobre les zones inundables per a 
diferents períodes de retorn. 

D’altra banda, en projecte executiu preveu la 
senyalització de tots els trams de la Via Blava que 
discorren per zones inundables. 

Article 22, relatius a les Plantacions: 

Les plantacions que es duguin a terme com a millora de 
la integració paisatgística hauran de complir les 
condicions fixades per l’article 22. Plantacions, de la 
Normativa del PEUA. 

Les tipologies de plantació, espècies a emprar i 
actuacions complementàries es descriuen a l’ Annex 
9.Plantacions i sembres del Projecte. 

Les propostes incorporen les espècies representatives 
de les formacions vegetals d’interès de la zona.  

Informe Ambiental Estratègic: 

Els projectes que concretin les actuacions del PEUA 
hauran d’incorporar un estudi de detall dels efectes 
sobre els hàbitats d’interès, la vegetació i la fauna, a 
partir del qual es concretaran mesures per a la seva 
protecció, restauració i millora. Alhora, es preveu que, 
en la fase d’obres, el contractista elabori un Pla  
d’esbrossades, en el qual es descriuran els exemplars 
vegetals d’interès i les superfícies amb vegetació a 
conservar. 

En els apartats 4.2.6 i 4.2.7 del present document es 
valora amb detall el risc d’afecció als hàbitats d’interès, 
a la flora i a la fauna.  

A l’apartat 5 es concreten les mesures preventives, 
minimitzadores i correctores d’impacte. 

El Projecte preveu mesures d’integració de la Via Blava 
i de restauració dels espais de ribera immediats.  

Article 25, relatiu a la senyalització en trams 
inundables: 

Se senyalitzarà, indicant el risc d’inundació, els trams 
que transcorrin o creuin àmbits inundables per  
avingudes ordinàries. 

El projecte executiu inclou els elements de senyalització 
dels trams de la Via Blava que transcorren o creuen 
àmbits inundables per avingudes ordinàries. 

Article 27, relatiu a les Mesures preventives, 
minimitzadores i correctores d’impacte: 

Els projectes executius que desenvolupin les previsions 
del PEUA assumiran les mesures preventives, 
minimitzadores i correctores d’impacte descrites en el 
Document Ambiental Estratègic (DAE) del Pla, tant en 
la fase de redacció com d’execució de les obres. 

En el capítol 5 del present Estudi d’Incidència Ambiental 
es concreten les mesures preventives, minimitzadores i 
correctores d’impacte que s’hauran d’aplicar durant 
l’execució de les obres, i que caldrà incorporar en el Pla 
de Medi Ambient redactat pel Contractista de l’Obra. 

 

Article 28, relatiu a les Mesures de protecció del 
patrimoni cultural: 

De forma prèvia a l’execució dels projectes que 
desenvolupin les previsions del PEUA es durà a terme 
un estudi d’afectació al patrimoni cultural, que inclogui 
una valoració dels riscos d’afectació als elements del 
patrimoni arqueològic, paleontològic i arquitectònic 
documentats a les àrees afectades pel Pla, mitjançant 
sondeigs, així com una prospecció arqueològica 
superficial de tot l’àmbit, d’acord amb la normativa 
vigent en la matèria. Aquest estudi inclourà també una 
descripció i valoració de les mesures correctores que 
caldrà aplicar prèvies a l’execució dels projectes, i 
haurà de ser validat per la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

El Projecte executiu incorpora un Estudi d’impacte 
sobre el patrimoni cultural del Projecte “Pla especial 
urbanístic autònom per al desenvolupament del Parc 
Fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA), 
(TTMM d’Igualada, Òdena, Castellolí, La Pobla de 
Claramunt i Vilanova del Camí)”, redactat per Iltirta 
Arqueologia SL. Els resultats d’aquest estudi es 
resumeixen a l’apartat 4.2.12 d’aquest Annex. 

 

 
D’altra banda, i pel que fa al procediment d’avaluació ambiental de projectes, aquest queda regulat a nivell 
estatal per la mateixa Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Els projectes que han de 
ser sotmesos a procediment d’avaluació d’impacte ambiental queden recollits a l’article 7 i als Annexos 1 
i 2, d’aquesta Llei, d’acord amb dos tipus de tramitació: ordinària o simplificada.  
 
Les actuacions del Projecte no s’inclouen en cap dels supòsits previstos en els Annexos 1 i 2 de la Llei 
1/2013, de 9 de novembre. L’àmbit del projecte, d’altra banda, no inclou cap espai inclòs al Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) ni a la Xarxa Natura 2000. Per tant, i d’acord amb la informació disponible, el present 
projecte executiu no ha de ser objecte de tramitació ambiental en els termes que planteja la Llei 21/2013, de 
9 de desembre.  
 
El present Estudi d’Incidència Ambiental, per tant, es redacta amb l’objectiu de concretar les mesures 
preventives i correctores definides durant el tràmit d’avaluació ambiental estratègica del PEUA, i que afecten 
a l’àmbit de la Via Blava de la riera d’Òdena, així com valorar els seus possibles efectes durant les fases 
d’execució i explotació de la mateixa. 
 
Finalment, cal recordar que, i tal com estableix la Normativa del PEUA, previ a l’inici de les obres caldrà 
disposar de les autoritzacions per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (article 8.3 de la Normativa) i de 
l’Administració responsable de carreteres (article 11.1 de la Normativa), així com de l’informe favorable per 
part de la Direcció General del patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (article 28.1 de la Normativa).  
 

1.4. Metodologia per a l'elaboració de l’estudi 
 
La metodologia emprada per a l'elaboració del present Estudi d’incidència ambiental segueix l'esquema 
general aplicable als Estudis d'Impacte Ambiental (EIA), d’acord amb la Llei 1/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, tot i que sense arribar al nivell de detall exigit per a un EIA. 
 
En primer lloc, s’ha dut a terme l’anàlisi del Projecte (Capítol 2), prenent consciència de l'abast d’aquest 
i de les accions que poden causar efectes sobre l’entorn (tant positius com negatius). A continuació, s’ha 
dut a terme un estudi dels diferents factors i variables del medi físic, biòtic i perceptual (Capítol 3), posant 
èmfasi en aquells aspectes ambientals que poden resultar afectats per les actuacions del Projecte.   
 
En tercer lloc, s’elabora una matriu creuada que permet una primera identificació de les interaccions que 
es poden produir entre les actuacions del Projecte i els vectors o variables ambientals considerats, i que 
poden comportar efectes ambientals negatius. Per a cadascun dels efectes potencials identificats es 
presenta una valoració i descripció detallada (atenent als criteris establerts a la Llei 1/2013, de 9 de 
desembre), la qual es conclou amb una valoració o judici final (Capítol 4) 
 
La identificació prèvia dels probables efectes ambientals fa possible l'adopció d'un conjunt de mesures 
destinades a prevenir, mitigar o compensar possibles alteracions no desitjades produïdes per la 
intervenció projectada, tant en fase de construcció (fase d’obres) com en la fase d'explotació (Capítol 5).  
 
L’aplicació i el seguiment d’aquestes mesures queda establert en un Programa de seguiment ambiental 
(Capítol 6), el qual serà d’aplicació en la fase d’obres. Finalment, l’estudi es presenten les principals 
conclusions de l’Estudi (Capítol 7). 
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2. Descripció del Projecte 

2.1. Localització 

L’àmbit del Projecte comprèn els terrenys propers a la riera d’Òdena, en el tram que discorre entre el 
nucli urbà d’Òdena i la seva desembocadura al riu Anoia. El Projecte afecta els municipis d’Òdena i 
Igualada, situats a la comarca de l’Anoia (Barcelona), i integrants - juntament amb els municipis de Jorba, 
Santa Margarida de Montbui, La Pobla de Claramunt i Castellolí -, de la MICOD. 
 
A la figura següent es pot observar la localització de l’àmbit d’actuació en el conjunt de la Conca d’Òdena. 

 
Figura 1. Localització de l’àmbit del Projecte executiu de la Via Blava d’Òdena. 

 
En conjunt, les actuacions que es proposen es defineixen en un recorregut d’uns 7,3 km al llarg de la 
riera d’Òdena, i en una amplada que varia entre 0 i 1.000 m de distància respecte l’eix del riu. 

2.2. Objectius del Projecte 

El principal objectiu del projecte és definir les actuacions necessàries per recuperar, millorar i/o executar 
un camí continu proper a la riera d’Òdena, d’ús preferentment peatonal (o amb mitjans no motoritzats), 
connectat amb els principals nuclis urbans i camins rurals de la conca d’Òdena, i coherent amb l’entorn 
pel qual discorre.  

Com a objectius específics es descriuen els següents: 

 Potenciar l’ús social de l’espai fluvial, tot fent-lo compatible amb la conservació i millora dels seus 

valors naturals, paisatgístics i patrimonials. 

 Millorar l’accessibilitat a l’espai fluvial des dels nuclis de població propers i potenciar la mobilitat 

peatonal entre els diferents nuclis urbans de la Conca d’Òdena. 

 Resoldre algunes de les problemàtiques d’ús de l’espai fluvial amb activitats no compatibles amb els 

usos admissibles en el domini públic hidràulic i/o amb la protecció dels seus valors naturals.    

2.3. Descripció general de les actuacions 

Les actuacions que proposa el Projecte per assolir aquests objectius són les següents:  
 

 Actuacions per a la recuperació d’una xarxa de camins fluvials: El Projecte defineix un camí 

fluvial continu al llarg de la riera d’Òdena (en el tram comprès entre el nucli urbà d’Òdena i la seva 

desembocadura al riu Anoia), incloent actuacions de millora de trams existents, i també l’obertura de 

nous trams de camí. El camí projectat tindrà un ús preferentment peatonal, tot i que alguns trams 

s’han dissenyat per a un ús mixt (motoritzat i no motoritzat). La major part del camí proposat es 

configura amb una amplada de 3 metres, i un paviment de terra o de tot-ú natural, apte per al pas de 

vehicles motoritzats. El Projecte preveu diferents tipologies constructives per a la Via Blava, 

definides d’acord amb la diagnosi de l’estat actual de cada tram, les característiques de l’entorn 

immediat, i la seva funcionalitat. Per a cadascuna d’elles es defineix una amplada d’ocupació, les 

actuacions necessàries per a la seva execució (esbrossades, moviments de terres, aportació de 

materials), el tipus de paviments, les possibles estructures acompanyants (gabions de protecció, 

etc.), els elements de drenatge longitudinal (cunetes) i elements del mobiliari urbà (baranes, etc.). 

 El projecte també inclou la definició constructiva de les estructures de creuament de la Via Blava 

amb la riera d’Òdena, per tal de donar continuïtat a la traça del camí proposada. En total, es proposen 

7 estructures de creuament, corresponents a guals inundables. 

 Actuacions de millora ambiental i paisatgística dels marges de ribera: corresponen a actuacions 

d’integració paisatgística de la Via Blava així com actuacions de recuperació de lleres i marges 

fluvials, incloent-ne l’eliminació d’ocupacions diverses (tanques, casetes, infraestructures, etc.), la 

restauració morfològica, i la plantació d’arbres i arbust de ribera. Les actuacions de millora de l’espai 

fluvial es concreten en les Zones d’Integració Paisatgística (ZIP) i les Zones de Recuperació de 

l’Espai Fluvial (ZREF). 

 Actuacions de senyalització i divulgació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals de l’espai. 

El projecte inclou una proposta de miradors paisatgístics (en punts més o menys elevats del 

territori, d’amplitud visual àmplia) i de punts de referència dels itineraris (propers a elements de 

valor ambiental, històric o cultural). Per a cadascun d’aquests elements s’han definit els tractaments 

necessaris per a la seva adequació, els elements acompanyants (baranes de protecció i/o 

delimitació, etc.), i una proposta de localització de senyalètica. 

2.4. Anàlisi d’alternatives de traçat 

L’estudi d’alternatives de traçat es va dur a terme en el marc de redacció del Pla Especial Urbanístic 
Autònom per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells. Aquest 
estudi, al seu torn, va partir de diferents alternatives plantejades durant els treballs de redacció Projecte 
executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia, redactat el desembre de 2015, 
per encàrrec de la MICOD, a les quals es van afegir noves alternatives a analitzar. 

En qualsevol cas, les diferents alternatives de traçat plantejades han estat avaluades ambientalment en 
el procediment de tramitació ambiental del PEUA.  

Per tant, el present Annex d’Incidència Ambiental del projecte executiu avalua els possibles efectes 
ambientals de les alternatives finalment seleccionades, a partir de les quals s’ha definit l’àmbit d’actuació 
del PEUA. 
 

2.5. Criteris ambientals considerats en la redacció del Projecte 
 
Com a principals criteris ambientals que s’han considerat en la redacció del Projecte han estat els recollits 
en el PDECO (Pla Director Estratègic del riu Anoia i les principals rieres de la conca d’Òdena, 2012) 
especialment els referits a les actuacions previstes. D’altra banda, també s’han aplicat els criteris recollits 
en el Document Ambiental Estratègic del Pla Especial Urbanístic Autònom per al desenvolupament 
del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells, aprovat definitivament per Resolució del 
Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 25 de febrer de 2019. 
 
Finalment, també s’han tingut en compte els criteris proposats per l’equip redactor del Projecte executiu 
per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia, presentat a la MICOD el desembre de 
2015, els quals es recullen a la taula següent:  
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Aspecte/ Factor Criteri ambiental /Mesura de sostenibilitat 

Usos El camí projectat té la vocació de camí públic, amb un ús destinat a la passejada a peu, en 
bicicleta o amb altres mitjans no motoritzats (cavalls, etc.). 

Tanmateix, en els trams en què ha estat necessari (per garantir l’accés a finques rústiques 
privades, per exemple, etc.) s’ha definit un ús mixt pedestre-motoritzat. En tots els trams es 
garanteix l’accés de vehicles d’emergència i salvament. 

Traçat dels 
camins 

Integració en 
l’entorn 

Sempre que ha estat possible, el traçat de la Via Blava aprofita camins existents. Únicament 
es plantegen nous trams de camí per donar continuïtat a trams inconnexos, o bé quan els 
trams existents són poc sostenibles des del punt de vista ambiental o presenten mancances 
greus des del punt de vista de la seguretat de les persones. 

Aquesta mesura es tradueix en una minimització dels moviments de terres, així com de les 
necessitats d’esbrossada i decapatge, i en definitiva, un menor impacte ambiental.  

En el disseny dels nous trams de camí, i també en la millora dels existents, s’han tingut en 
compte les característiques de l’entorn que travessen, preservant els elements de valor 
ambiental (en els trams més naturals), i remarcant altres elements d’interès paisatgístic i 
patrimonial (en els trams rurals i/o més urbans).  

 

Característiques 
dels punts de 
creuament amb 
cursos fluvials 

S’ha procurat la mínima intervenció sobre el territori, adaptant el perfil longitudinal dels camins 
al relleu actual, i minimitzant la generació de talussos i els moviments de terres associats. 

En els punts de creuament del camí amb els cursos hídrics es defineixen guals transitables, 
degudament senyalitzats. Aquestes estructures són del tipus gual-plataforma o gual-
multicalaix, prèviament acordades amb l’ACA. 

En els punts d’encaix d’aquestes estructures s’han previst mesures de restauració dels 
marges fluvials, que inclouen la restitució morfològica i la revegetació amb espècies arbòries i 
arbustives de ribera. 

Potenciació de 
la naturalitat de 
l’espai fluvial 

Amb caràcter general, s’ha procurat mantenir i potenciar les condicions de naturalitat de 
l’espai fluvial. Sempre que ha estat possible, s’ha evitat l’afecció a unitats arbòries d’interès, 
adaptant el traçat del camí a la presència d’aquests elements. 

Característiques 
constructives 
dels camins 

L’amplada de la Via Blava és de 3 m. Es considera que aquesta és una amplada adequada, 
atès que permet l’ús compartit entre vianants i ciclistes. Tanmateix, en aquells trams en què 
existeixen condicionants ambientals específics (presència de talussos amb risc d’erosió, o de 
vegetació d’interès, etc.), aquesta amplada s’ha reduït fins als 2,5 m, amb l’objectiu de 
minimitzar les afeccions a la vegetació i/o al paisatge. 

Paviments i 
elements 
constructius 
acompanyants 

S’han adoptat tipologies de disseny de tipus “tou” (amb preferència per paviments de terra 
compactada, ús localitzat de tècniques de bioenginyeria, etc.), i es potencia l’ús de materials 
de colors i textures similars a les de l’entorn immediat.  

Plantacions i 
tractament de la 
vegetació 

En punts concrets dels recorreguts es proposen plantacions localitzades, amb els objectius 
següents: 

• Ressaltar espais o localitzacions d’interès (miradors, punts d’interès, punts d’entrada a l’àmbit 
fluvial, etc.)  

• Restaurar zones que puguin resultar afectades per les obres (per exemple, en els marges 
fluvials, quan es dissenyin noves estructures de creuament del camí amb els cursos d’aigua, 
o en aquells llocs on s’hagin pogut generar petits talussos o desnivells). 

• Quan sigui necessària l’estabilització de petits talussos propers als senders projectats (en 
aquest cas, es donarà prioritat a l’ús de tècniques de bioenginyeria). 

• Per ocultar elements no desitjats, quan la traça del camí discorre per zones properes a 
instal·lacions industrials, per exemple, o bé quan limitin amb murs o estructures de baixa 
qualitat escènica (sempre que sigui possible, i no s’afectin terrenys de titularitat privada). 

En les plantacions es proposen espècies arbòries, arbustives i herbàcies pròpies dels boscos 
de ribera de la zona, o bé dels entorns agrícoles propers. 

Aspecte/ Factor Criteri ambiental /Mesura de sostenibilitat 

Certificació de 
qualitat dels 
materials a 
emprar en el 
Projecte 

Es dóna prioritat a l’ús de materials reciclats, o bé que disposin de certificats amb segell de 
qualitat. Així, en el Plec de condicions del Projecte s’especifica el següent: 

• Es prioritza l’ús de productes o materials reciclats (àrids reciclats a partir de tractament de 
residus de la construcció i demolició, plàstics reciclats, etc.).  

D’altra banda, s’exigeix l’acreditació d’ús de materials amb segells de garantia de qualitat: 

• La fusta a utilitzar en la construcció de tots els elements del projecte haurà de tenir el segell 
de certificació forestal del FSC (Forest Sterwardship Council o Consell d'Administració 
Forestal) o de la Forestal Paneuropea (PEFC). En cas que la fusta disponible no estigui en 
possessió del segell de certificació FSC només serà acceptada si pertany a explotacions 
forestals de boscos sostenibles. 

Mesures de 
sostenibilitat a 
aplicar en la 
fase d’execució 
de les obres 

El Projecte executiu inclou un Programa de seguiment ambiental de les obres (PSA), 
d’obligat compliment per part del Contractista que executi les obres (vegeu capítol 6 del 
present Annex.  

En el Programa de seguiment ambiental es detallen totes les accions a dur a terme per tal de 
prevenir possibles impactes sobre la qualitat atmosfèrica i acústica, la geologia, la 
geomorfologia, els sòls productius, la hidrologia superficial i subterrània, la flora, la fauna, el 
paisatge, i el patrimoni d’interès històric o cultural.  

Durant la fase d’obres, l’aplicació i el seguiment de les mesures descrites en el PSA serà 
responsabilitat del Promotor de l’actuació, el qual designarà un Responsable de la Vigilància 
Ambiental de la Direcció d’obra per al seguiment del compliment del PSA.  

Gestió de 
residus i 
materials de 
l’obra 

El Projecte executiu inclou un Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, 

el qual s’ha redactat d'acord amb les obligacions del Productor de residus establertes en 
l'article 4.1. de Reial decret 105/2008, d'1 febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició. 

En aquest Estudi s’identifiquen es tipifiquin els residus que es poden generar en l’execució del 
Projecte, i es descriuen les possibles vies de gestió dels mateixos. També s’indiquen les 
mesures per poder minimitzar i prevenir la quantitat de residus que es generen habitualment 
en les obres de construcció. Finalment, es descriuen les operacions i instal·lacions mínimes 
previstes destinades a la gestió dels residus.  

Usos El camí projectat té la vocació de camí públic, amb un ús destinat a la passejada a peu, en 
bicicleta o amb altres mitjans no motoritzats (cavalls, etc.). 

Tanmateix, en els trams en què ha estat necessari (per garantir l’accés a finques rústiques 
privades, per exemple, etc.) s’ha definit un ús mixt pedestre-motoritzat. En tots els trams es 
garanteix l’accés de vehicles d’emergència i salvament. 

3. Descripció de l’estat actual 

3.1. Context territorial 

L’àmbit objecte d’estudi s’inscriu a la conca d’Òdena (comarca de l’Anoia) i comprèn 2 dels 7 municipis 
que conformen la Mancomunitat Intermunicipal: Igualada i Òdena.  
 
Geogràficament, la conca d’Òdena queda delimitada al nord per la serra de Rubió, al sud per les serres 
de Miralles i de Collbàs, a l’oest per l’altiplà de la baixa Segarra i a l’est per les muntanyes del Bruc. Té 
una superfície aproximada d’unes 17.339 ha.  

3.2. El Medi físic 

3.2.1. Climatologia 

La zona objecte d’estudi presenta un clima clarament mediterrani, caracteritzat per uns estius secs i càlids 
i uns hiverns suaus, amb precipitacions màximes centrades a la tardor i, en menor mesura, a la primavera. 
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El clima de la zona d’estudi es caracteritza també per una marcada variació estacional de la temperatura. 
Es pot notar, doncs, que en un mateix mes hi pot haver dies calorosos i dies freds. Això ocasiona uns 
canvis molt sobtats de temperatura, fent que els períodes de transició (primavera i tardor) no existeixin, 
meteorològicament parlant, passant en poc temps de la calor al fred i a l’inrevés. Es tracta d’un clima de 
transició entre el mediterrani de la costa i el continental de les terres de l’interior. D’acord amb la 
classificació climàtica  basada en l’Índex d’Humitat de Thorntwaite, l’àmbit objecte d’estudi queda dins la 
zona de clima: -20 a 0 Sec subhumit (C1) pròpia del litoral i prelitoral i de zones de l’interior, a cavall de 
la depressió central i els primers contraforts prepirinencs. 
 
A la taula següent es mostren dades dels principals paràmetres que defineixen la climatologia de la zona, 
basades en les dades recollides a l’estació meteorològica d’Òdena (H1) en el període comprès entre 
2008 i 2018. 
 
La precipitació anual acumulada, registrada a l’estació meteorològica d’Òdena a l’any 2018 fou de 858,6 
mm (una dada sensiblement superior a la recollida en anys anteriors), amb un màxim de precipitació 
recollida el mes d’octubre (126,9 mm) i altres dos màxims al febrer i a l’agost. L’estacionalitat de les 
pluges, molt marcada anys enrere, sembla que ha deixat de ser un tret distintiu en els darrers anys. En 
qualsevol cas, els volums de precipitació es segueixen concentrant principalment a la tardor (o finals 
d’estiu), fet que condiciona que els cursos d’aigua presentin una làmina d’aigua molt variable, amb forts 
estiatges, que arriben al punt de deixar moltes de les seves lleres eixutes durant l’època estival. 
 

Principals paràmetres 
climatològics  

2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Precipitació acumulada (mm) 777 539,6 614,7 528,9 310,6 413,7 373,5 858,6 

Temperatura mitjana (ºC) 13,9 14,4 13,4 14,4 14,2 14,2 14,1 14,1 

Temperatura màxima mitjana (ºC) 20,8 21,4 20,8 21,6 22,2 21,8 22,0 21,2 

Temperatura mínima mitjana (ºC) 7,8 8,1 6,8 7,8 7,3 7,4 6,9 8,0 

Temperatura màxima absoluta 
mensual (ºC) 

  34,8 36,3 40,1 38,2 39,2 39,8 

Temperatura mínima absoluta 
mensual (ºC) 

  -6,4 -5,5 -7,2 -4,9 -8,8 -5,4 

Velocitat mitjana del vent (m/s) 2,1 2,2  2,4 2,3  2,2 2,2 2,2 2,1 

Vent dominant W W W W W W SE W 

Humitat relativa (%) 71% 71% 74% 77% 72% 70% 70% 76% 

Mitjana de la irradiació solar global 
diària (MJ/m2) 

 16,5 16,3 15,8 16,4 16,4 16,9 15,6 

Taula 1. Principals paràmetres climatològics a Òdena. Font: Servei Meteorològic de Catalunya, TES. Període 
2008-2018. 

 
Pel que fa al règim de vents, els vents que bufen amb major intensitat són els de component W (Ponent), 
encara que durant els mesos de primavera fins a finals d’estiu, els vents dominants són els de 
procedència SE. Els episodis de vent de major intensitat es concentren en els mesos de gener, febrer, 
març, tot i que també es registren intensitats fortes als mesos de primavera-estiu (maig, junt i juliol).  
 
La humitat relativa mitjana anual es troba al voltant del 75%. Els valors màxims es registren durant els 
mesos de setembre, octubre, novembre i gener, essent superior al 80%. Pel que fa a les glaçades, l’any 
2018 es van registrar 71 dies amb glaçades, repartides principalment entre els mesos de gener i febrer, 
mentre que a l’any 2014 només se’n van registrar 45. 
 
3.2.2. Hidrologia i hidrogeologia 
 
Des del punt de vista hidrogràfic, la conca de l’Òdena inclou el conjunt de la xarxa hidrològica estructurada 
al voltant dels trams alt i mig del riu Anoia.  
 

El riu Anoia és un curs fluvial de 79,8 km de longitud total, el qual s’origina a partir de 4 naixements situats 
entre Calaf i Argençola, i desemboca al riu Llobregat, a l’alçada de Martorell. En l’àmbit de la Conca de 
l’Òdena, el riu té una longitud total de 27,3 km, i constitueix el principal eix vertebrador del territori que 
s’estén entre els altiplans de la Segarra, a l’oest, i la serralada Prelitoral (configurada en aquest àmbit per 
les serres de Miralles i de Collbàs), al sud i sud-est. Així, el riu inicia el seu recorregut a l’alçada de la 
serra d’Albarells, al límit amb la comarca de la Segarra i s’obre a la comarca de l’Alt Penedès a través del 
Congost de Capellades, límit natural de la Conca pel sud.   
 
Com a principals eixos fluvials tributaris del riu Anoia, a l’àmbit de la Conca d’Òdena, destaquen la riera 
de Clariana, la riera d’Òdena, la riera de Castellolí i la riera de Carme.  
 
La riera d’Òdena neix a la serra de Rubió i desemboca al riu Anoia en un punt situat entre els nuclis 
urbans d’Igualada i de Vilanova del Camí. Té una longitud total de 8,7 km. En els trams mig i baix presenta 
un traçat meandriforme, d'elevat interès geomorfològic (amb presència de badlands) i amb un elevat 
potencial ambiental. Aigües avall de l’autovia A-II es troba sotmesa a una pressió antròpica notable, que 
ha comportat una degradació notable de la qualitat ambiental de l’entorn fluvial. 
 
La riera de Castellolí neix als contraforts de les muntanyes del Bruc i desemboca al riu Anoia en un punt 
situat aigües avall del nucli urbà de Vilanova del Camí, en el paratge conegut com els Plans d’Arau. Té 
una longitud total de 11.597 m. 
 
En el marge esquerre del riu Anoia (a la part septentrional de la Conca) es troben les següents rieres i 
torrents, enumerades d’oest a est: la riera de Rubió, el torrent de l’Espelt (del qual són tributaris els 
torrents de Mas Arnau, Cal Guardabosc i Cal Mercader), la riera d’Òdena (de la qual són tributaris el 
torrent de les Maioles i el torrent de Cal Valls), la riera de Castellolí (de la qual són tributaris el torrent del 
Raval, el torrent de Cal Marquès i la riera de la Puda), el torrent del Forn d’en Monner, el torrent de la 
Macarulla i el torrent de la Font d’en Planes. 
  
En el marge dret del riu Anoia (a la part meridional de la Conca, per tant), es troben les següents rieres i 
torrents: la riera de Clariana (en el seu tram final), la riera de Tous, el torrent de Capetes, el torrent de 
Torres (del qual són tributaris el torrent de Can Lledó i el torrent de Can Rafeques), el torrent de Garrigosa, 
el torrent de Can Bernades, el torrent de Can Pujol i el tram final de la riera de Carme. 
 
L’estructura jeràrquica dels diferents rius, rieres i torrents esmentats queda representada a la figura 
següent: 
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Figura 2. Esquema jeràrquic de les diferents rieres i torrents que formen part de la Conca d’Òdena. Font: 
PDECO. 2012. 
 

A nivell hidrogeològic destaca la presència de l'aqüífer Carme-Capellades, un dels més importants de 

Catalunya, que s'estén d’oest a est des de Querol a Capellades, i de N a S des del vessant sud de les 

serres de Miralles i Collbàs fins a Sant Quintí de Mediona, incloent tota la plana de La Llacuna. Per la 

seva extensió i rellevància, així com per la sobreexplotació que pateix des de fa anys, aquest aqüífer 

s’inclou a l'annex 1 del Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i 

addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

L’aqüífer de Carme-Capellades forma part de la massa d’aigua subterrània Gaià Anoia (codi 19), segons 

la classificació de les masses d’aigua subterrànies de Catalunya, establerta per l’ACA. Té una superfície 

total de 284 km2, i es tracta d’un aqüífer lliure multicapa. La recàrrega de l’aqüífer és per infiltració de 

l’aigua de pluja; el flux principal té una tendència general de descàrrega en direcció a Capellades, Carme 

i la Torre de Claramunt.  

L’aqüífer mostra oscil·lacions importants del nivell piezomètric, provocades per la variabilitat estacional 

de la pluja. En el seu sector Est, es constata que hi ha àrees clarament surgents, i altres en les quals la 

potència d'aqüífer no saturat varia entre dos i més de vint-i-cinc metres. L’aqüífer constitueix el principal 

recurs d’aigua per a consum humà en el conjunt de la Conca. Aquest sistema es calcula que té una 

capacitat de 25 hm3/any; a causa de la seva explotació, però, presenta un dèficit en un any normal d’uns 

4 hm3/any (que pot arribar a multiplicar-se per tres en anys secs). 

L’àmbit del projecte queda allunyat d’aquesta massa subterrània, pel que no es preveu la seva afecció 

directa. 

 

Figura 3. Localització de la massa d’aigua subterrània Gaià-Anoia (codi 19) Font: ACA. 
 

3.2.3. Geologia i geomorfologia 

La conca d’Òdena es troba en el sector més septentrional de la Depressió Central Catalana, i queda 
limitada al nord-oest per la dorsal Segarrenca, al nord per la serra de Rubió i al sud per la serralada 
Prelitoral (representada aquí per les serres de Miralles i de Collbàs). A l’est queda definida pel Tossal 
d’Aguilera i els contraforts de les muntanyes del Bruc. 
 
Els materials que formen la conca d’Òdena daten de les eres Terciària i Quaternària, i foren dipositats al 
mar interior que s’estenia entre els Pirineus i l’antic massís catalanobalear. Es tracta, doncs, de sediments 
marins eocens (calcàries i margues) i capes oligocèniques rogenques d’origen lacustre (gresos i argiles). 
A la zona central, apareixen dipòsits de guixos i sals, com és el cas de les guixeres de Santa Margarida 
de Montbui. 
 
D’acord amb la informació dels mapes geològics elaborats per l’Instituto Geominero Español (IGME), la 
zona d’estudi s’inscriu en un territori originat en el Terciari, i concretament en Eocè Superior. A la part 
central de l’àmbit d’estudi, a l’entorn del nucli d’Igualada, els materials dominants corresponen a margues 
blavoses localment sorrenques. En el sector SE de l’àmbit d’estudi (en els termes de Castellolí i La Pobla), 
apareixen calices noduloses, localment detrítiques, i al nord d’Igualada apareixen alguns afloraments de 
guixos. En el sector NW, dominen les margues i arenisques vermelles, originades a l’Oligocè. En els 
cursos fluvials, apareixen materials del Quaternari, corresponents majoritàriament a materials al·luvials. 
A la figura següent es pot observar la distribució dels diferents materials geològics a l’àmbit d’estudi.  
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Figura 4. Unitats geològiques de la zona d’estudi. Font: Mapa geològic a escala 1:50.000. IGME. Full 391 
(Igualada). Llegenda: Magna 50-391. 
 

Entre el diferents materials litològics que es descriuen en aquest àmbit destaquen els següents: 
 

 PEm: Margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles. Les margues tenen un aspecte 
característic i són més sorrenques cap a l'est. Dins d’aquesta unitat cartogràfica s'intercalen nivells 
calcaris cartografiats com a PEc i nivells de gresos bioclàstics cartografiats com a PEg. Aquesta 
unitat engloba la "formació margues d'Igualada" i "formació margues de Collbàs". Ambient 
sedimentari plataforma marina. Edat: Bartonià. 

 PEOmg: Margues i calcàries margoses amb intercalacions de capes de gresos i localment 
microconglomerats. Les capes de gresos contenen un alt percentatge de feldspats potàssics i 
plagiòclasis i a sostre sovint es desenvolupen paleosòls. Les calcàries són microcristal·lines 
(biomicrites i dismicrites) i presenten intercalacions de margues i argiles limolítiques, amb 
presència d'ostràcodes i characeas. 

 PEOmc: Margues, calcàries grises i lutites. Localment s’intercalen capes de gresos calcaris amb 
base erosiva i nivells de lignit. Els nivells calcaris tenen gruixàries decimétriques organitzats en 
trams d’escala mètrica. Contenen abundants fragments de asteròpodes, caròfites, ostràcodes i 
restes vegetals. La potència d’aquesta unitat varia des de 3 metres fins a 80 metres a la Panadella. 
Inclou part de les formacions "calcàries de Tàrrega", "calcàries de Montmàneu", "calcàries de la 
Panadella" i "formació calcàries de Santa Coloma". Ambient sedimentari lacustre. Edat: Priabonià- 
Oligocè inferior. 

 PExg: Gresos, margues de color gris i guixos. Aquesta unitat cartogràfica inclou les  formacions 
dels "guixos de Jorba", els "guixos de Sant Martí" i els "guixos de Pira". Ambient sedimentari 
lacustre. Edat: Bartonià- Priabonià. 

 
Així mateix, en els llits del cursos fluvials i àrees d’influència es troben els següents tipus de materials: 
 

 Qr: Graves, sorres, llims i localment blocs, que formen els dipòsits de les lleres actuals de les rieres 
i dels torrents. Inclou els possibles dipòsits de vessant no cartografiables amb els quals s'indenten 
lateralment. No es coneix la potència mitjana de la unitat. S’atribueix a l'Holocè.  

 Qg: Fragments angulosos estan inclosos en una matriu d’argiles vermelles Aquesta unitat agrupa 
els materials de peu de mont (rebles de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials) recolzats 
als relleus principals i que formen acumulacions importants. La seva composició litològica depèn 
de la del relleu associat. Els procedents de relleus calcaris es troben fortament cimentats. Les 
rieres recents (Qr) s'han encaixat en aquests dipòsits. S’atribueixen majoritàriament al Plistocè. 

 
Pel que fa a la geomorfologia, la conca d’Òdena correspon a una depressió més o menys circular. Els 
seus relleus en la zona central son suaus, tret de les àrees fluvials, on els rius han excavat profunds 
barrancs. A la zona perimetral externa es troben els elements morfològics de major protagonisme: 
concretament, la Tossa de Montbui, a l’oest, el Puig Aguilera, a llevant, i les Serres de Miralles i de 
Collbàs, disposades d’est a oest, en el sector sud de la Conca.  
 
Els principals elements d’interès geomorfològic identificats a l’àmbit del PEUA són els següents: 

 Les Guixeres d’Òdena: Espai d’interès per la seva singularitat geològica, es tracta d’un aflorament 
de guixos, resultat de l’evaporació del mar interior que va existir a la Depressió Central Catalana. 
Degut a la naturalesa dels seus materials, es detecten en aquest espai taques de vegetació 
gipsícola, la planta més característica que apareix és el ruac (Ononis tridentata). 
 

 Zones amb afloraments de margues blaves i grises (badlands). Es tracta de formacions integrades 
bàsicament per fàcies de margues blaves i tenen un especial interès, atesa la personalitat que 
aporten al paisatge. Tanmateix, generen talussos altament  erosionables, especialment quan es 
troben a la vora dels cursos fluvials. A l’àmbit del projecte destaquen zones de badlands d’ambdós 
marges de la riera d’Òdena, en el tram comprès entre el cementiri d’Igualada i la desembocadura 
del torrent de Cal Valls; es tracta d’un aflorament d’extensió notable, i que ha donat lloc a parets 
d’alçada mitjana (entre 5 i 15 metres), de gran interès paisatgístic. Es descriu un segon aflorament, 
de dimensions més reduïdes, en el marge fluvial del front urbà de Vilanova del Camí, altament 
visible des del barri de Montserrat d’Igualada. 

 
Finalment, val a dir que a l’àmbit d’estudi no es descriu cap espai d’interès geològic catalogat, inclòs a 
l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya. 
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Elements d’interès geològic de la riera d’Òdena. Esquerra: badlands del marge esquerre, front el Cementiri 
d’Igualada; dreta:  badlands del marge dret, en el polígon industrial Les Comes. 
 

 
 
Elements d’interès geològic i paisatgístic de la riera d’Òdena. Badlands en el front urbà de Vilanova del Camí. 

 
 

3.3. El Medi natural 

3.3.1. Els hàbitats naturals i semi-naturals 

En l’àmbit d’estudi es poden diferenciar els següents sistemes naturals i semi-naturals:  
 

 Els hàbitats forestals: Els sistemes forestals ocupen principalment els relleus muntanyencs que 
encerclen el perímetre de la Conca, allà on la naturalesa dels terrenys (per la seva orografia) ha 
fet poc practicable el desenvolupament dels conreus. Els sistemes forestals, per tant, ocupen 
principalment les serralades situades al nord (serra de Rubió) i les situades al sud (serra de 
Miralles- Queralt), i a l’est, fins al coll del Bruc. Els sistemes forestals potencials corresponen 
principalment als alzinars (l’alzinar litoral a les zones més baixes, i el carrascar o les rouredes 
seques en els altiplans situats per sobre els 600-700 m). El paisatge forestal actual, però, és el 
constituït per boscos i bosquines resultants de la transformació d’alzinars i rouredes, principalment 
les pinedes de pi blanc i de pinassa, i les brolles basòfiles. Les superfícies forestals, en termes 
generals, ocupen aproximadament el 58% de la superfície de la Conca. 
 

 Els hàbitats agroforestals:  A les faldes dels sistemes muntanyosos, allà on el terreny té pendents 
més suaus, les activitats agràries han esdevingut el principal element transformador del paisatge. 
Les activitats agrícoles han tingut una rellevància notable en el conjunt de la conca d’Òdena, i 
encara ara representen un 32% de la superfície total de la mateixa. 

En el sector nord de la Conca, als peus de la serra de Rubió, es conserven grans superfícies 
agrícoles, principalment dedicades al cultiu de cereals de secà. A la meitat sud de la Conca, a les 
faldes de la serra de Collbàs, els terrenys agrícoles es presenten més fragmentats, però també 
apareixen superfícies considerables dedicades al conreu de cereals, oliveres i ametllers, 
especialment a l’entorn dels nuclis de Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.  
 
En el marge dret del riu Anoia, entre els nuclis de Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt, és 
destacable la presència de llistonars (prats secs de Brachypodium retusum). Aquest tipus de prats, 
dominats pel llistó (Brachypodium retusum), són prats secs, rics en plantes anuals, històricament 
pasturats pels ramats; per la situació de regressió en què es troben, són considerats d’interès 
prioritari per la Directiva d’Hàbitats.  
 

 Els hàbitats fluvials: Les característiques dels cursos fluvials d’aquest territori, amb un règim 
irregular de cabals, sovint dificulta la instal·lació d’una vegetació de ribera clarament diferenciada. 
No obstant, en els trams mitjos i baixos dels principals rius i rieres, és notable la presència de 
boscos de ribera, especialment d’alberedes, gatelledes, omedes, freixenedes i salzedes. 

3.3.1.1. Els hàbitats d’interès 

D’acord amb la cartografia disponible, al llarg del traçat de la Via Blava d’Òdena s’identifiquen diversos 
hàbitats d’interès comunitari corresponents a pinedes mediterrànies (codi 9540, no prioritari), jonqueres i 
herbassars gramitoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion (codi 6420, no prioritari),  
alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi 92A0, no prioritari), rouredes ibèriques de roure 
valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) (codi 9240, no prioritari), rius amb vores 
llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri i del Bidention (codi 3270, no 
prioritari), i pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) (codi 9530, prioritari). 
 
A les figures següents es mostra la localització dels hàbitats d’interès comunitari existents a les 
immediacions de la riera d’Òdena, d’acord amb la cartografia del DTES, a escala 1:50:000.  
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Figura 5. Hàbitats d’interès comunitari a l’àmbit del projecte. Verd clar: HIC 9240. Verd fosc: HIC 9540. Font: 
DTES. 

 
A la taula següent es presenta un resum dels hàbitats presents a l’àmbit d’estudi, descrits d’acord amb la 
nomenclatura CORINE, i la seva correspondència amb els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC’s), definits 
per la Directiva d’hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de març de 1992, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres). S’indiquen, amb un asterisc, els 
hàbitats d’interès comunitari prioritaris. 
 

Codi CORINE Grup/ Nom de l’hàbitat 
Corresp. 
HIC 

Descripció HIC 

15 Matollars i formacions herbàcies de sòls salins o 
guixencs 

  

15921 Timonedes amb ruac (Ononis tridentata) i trincola 
(Gypsophila hispanica) 

1520* Vegetació gipsícola ibèrica 
(Gypsophiletalia) 

Codi CORINE Grup/ Nom de l’hàbitat 
Corresp. 
HIC 

Descripció HIC 

32 Bosquines i matollars mediterranis   

32.641 Boixedes (matollars de Buxus sempervirens) de la 
muntanya mitjana i de les contrades mediterrànies 

5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, 
dels vessants rocosos 

32.42 Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) i 
timonedes, amb foixarda (Globularia alypum) i 
bufalaga (Thymelaea tinctorai). 

-  

34 Prats basòfils, secs, de la terra baixa i de la 
muntanya mitjana 

  

34.511   Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) 
amb terofítics, calcícoles. 

6220*  Prats mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

37 Herbassars, jonqueres i prats humits   

37.4 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i 
herbassars graminoides, higròfils. 

6420 Jonqueres i herbassars graminoides 
humits, mediterranis, del Molinio-
Holoschoenion. 

41 Boscos caducifolis, planifolis   

41.7713 Rouredes de roure valencià (Quercus faginea), 
calcícoles, de la muntanya mitjana, poc plujosa, o de 
la terra baixa. 

9240 Rouredes ibèriques de roure valencià 
(Quercus faginea) i roure africà (Quercus 
canriensis) 

42 Pinedes mediterrànies   

42.632 Boscos de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) 
dels Pirineus, del territori ausosegàrric i les 
muntanyes mediterrànies septentrionals. 

9530* Pinedes submediterrànies de pinassa 
(Pinus nigra subsp. salzmannii) 

42.8415+   Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb 
sotabosc de matollars calcícoles 

9540 Pinedes mediterrànies 

44 Boscos i bosquines de ribera   

44.62 Omedes de la terra baixa 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de 
ribera 

44.637 Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa 92A0 

 Alberedes 92A0 

45 Boscos esclerofil·les   

45.2131 Boscos o màquies de Quercus ilex de la terra baixa 9340 Alzinars de Quercus ilex i Quercus 
rotundifolia. 

53 Marges d’aigua   

53.111  Canyissars -  

53.62 Canyars de la vora d’aigua -  

Taula 2. Hàbitats d’interès descrits a l’àmbit d’estudi i la seva correspondència amb els Hàbitats d’Interès 
Comunitari (HIC). Font: TES. 

 

3.3.2. La flora i la vegetació 

Les condicions de l’entorn, de característiques xerotèriques, substrats amb el domini de margues i una 
marcada continentalitat, fan que l’àmbit d’estudi es situï a cavall entre el domini de l’alzinar litoral 
(Quercetum ilicis galloprivinciale), a les zones més baixes i amb influència marítima, i del  carrascar 
(Quercetum rotundifoliae), amb algunes intrusions de la roureda seca de roure de fulla petita (Violo-
Quercetum faginae) en els altiplans situats per sobre els 600-700 m. Sobre substrats guixencs, a més, 
es desenvolupa una vegetació gipsícola molt especialitzada.  
 
El paisatge vegetal actual, però, és el constituït per boscos i bosquines resultants de la transformació dels 
alzinars i les rouredes, tals com les pinedes de pi blanc i de pinassa, i les brolles basòfiles. Les superfícies 
forestals, en termes generals, ocupen aproximadament el 58% de la superfície de la Conca. 
 
En l’actualitat, doncs, en el conjunt de la conca, i més concretament a l’àmbit del Projecte, es troben les 
següents formacions vegetals de tipus forestal: 
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 En els terrenys forestals, formant mosaics amb les zones conreades, es desenvolupen 
majoritàriament pinedes de pi blanc i pinassa, amb alguns retalls d’alzinar litoral, o fins i tot, 
rouredes. En indrets en què la coberta arbòria ha desaparegut, es desenvolupen formacions 
arbustives com ara brolles i garrigues, de caràcter calcícola. 

 A les proximitats dels cursos fluvials, i especialment en els marges del riu noia (pel fet que es tracta 
d’un riu de cabal permanent, encara que marcadament estacional) es conserven alguns trams amb 
boscos de ribera més o menys ben desenvolupats, entre els quals destaquen les omedes, les 
freixenedes i les alberedes. En els trams amb pressió antròpica, aquestes formacions donen pas 
a matollars de ribera, dominants principalment per la canya americana, i algunes espècies 
arbustives com el saüc, l’esbarzer, etc.    

3.3.2.1. La vegetació forestal 

Els boscos més comuns a l’àmbit d’estudi corresponen a les pinedes mediterrànies de pi blanc (Pinus 
halepensis) i a pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmanii). Ambdues formacions 
estan considerades com a Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) per la Directiva d’Hàbitats (HIC’s 9540 i 
9530, respectivament).  
 
Les pinedes s’estenen sobre terrenys antigament ocupats per alzinars i carrascars, i sovint presenten el 
sotabosc típic dels alzinars originals. En indrets d’orientació obaga, o sobre sòls més ben estructurats, es 
conserven restes d’alzinars, on a més de l’alzina (Quercus ilex), es troben el roure martinenc (Quercus 
humilis) i el roure de fulla petita (Quercus faginea). Aquestes formacions també són considerades com a 
HIC, encara que no prioritari.  
 
A l’àmbit de la riera d’Òdena s’observen extensions de pineda de pi blanc en ambdós marges de la riera, 
especialment en el paratge de Les Baumes (marge esquerre de la riera, al nord del nucli urbà) i fins a 
l’encreuament amb l’autovia A-II. Aigües avall, es conserven petits reductes de pineda en el meandre de 
Cal Roca de la Pedrissa (al nord del polígon industrial Les Comes). 
    

 

Mosaics de pinedes i matollars de ribera, aigües avall 
del meandre de Cal Roca de la Pedrissa, a la riera d’Òdena.  

Pel que fa a les bosquines i formacions arbustives, les més freqüents en aquest territori són les brolles 

de romaní i bruc d’hivern, i concretament la brolla de romaní i bruc d’hivern amb bufalaga tintòria (Erico-

thymelaeetum tinctoriae thymelaeetosum). També són comunes les garrigues amb romaní (Quercetum 

cocciferae rosmarinetosum). Aquest tipus de formacions solen ocupar terrenys sotmesos a pressions 

antròpiques (per exemple, al voltant de la riera, ocupant espais fins fa poc cultivats, i que han estat 

abandonats), però també sobre els vessants muntanyosos de fort pendent transversal, on l’efecte erosiu 

no ha permès el desenvolupament de comunitats vegetals arbrades.  

Sobre terrenys guixencs, apareixen les timonedes, i especialment la timoneda de ruac i trincola 

(Ononidetum tridentatae sideritetosum). Es tracta de formacions arbustives formades per espècies 

adaptades a la presència de guix (sulfat càlcic) al sòl. A l’àmbit d’estudi, apareixen sobre els sòls guixencs 

que configuren els badlands que ressegueixen la riera d’Òdena. Aquest hàbitat està considerat d’interès 

prioritari per la Directiva d’hàbitats. 

3.3.2.2. La vegetació de ribera 

L’albereda litoral (Vinco-Populetum albae) és la comunitat de ribera potencial en els cursos fluvials objecte 
d’estudi, especialment a les franges més properes a la línia d’aigua. En l’estrat arbori, juntament amb 
l’àlber (Populus alba), apareixen el freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), l’om (Ulmus minor) i el 
pollancre (Populus nigra). En l’estrat arbustiu, hi són presents l’arç blanc (Crataegus monogyna), el roldor 
(Coriaria myrtifolia), el sanguinyol (Cornus sanguinea) i l’esbarzer (Rubus ulmiflolia). En l’estrat herbaci 
destaca la presència de la vinca (Vinca diformis), l’heura (Hedera helix), la vidalba (Clematis vitalba), etc. 
A les zones permanentment inundades, apareixen els salzes (Salix alba, Salix elaeagnos, Salix 
purpurea), tot i que aquests no arriben a formar salzedes pròpiament dites.  
 
Les omedes, i especialment l’omeda típica (Hedero-Ulemtum minoris), es troba també molt estesa en els 
trams fluvials mitjans i baixos de la conca d’Òdena, sovint formant un mosaic amb l’albereda litoral. En 
termes generals, mentre que les alberedes es desenvolupen principalment en els trams mitjans de cursos 
que porten un cert cabal continu, prop de les vores d’aigua, les omedes es troben preferentment en 
segona línia, o bé en entorns fluvials més discontinus, i sovint en contacte amb les comunitats forestals 
dominants (pinedes, alzinars, etc.). 
 
A l’àmbit de la riera d’Òdena, es conserven alguns retalls d’albereda i salzedes en el tram de la riera 
comprès entre el cementiri d’Igualada i el meandre de la Casa Nova, coincidint amb els àmbits més 
inaccessibles de la riera. Es tracta de formacions que conserven una estructura complexa, i un grau de 
diversitat notable.  
 
En la resta del curs fluvial, tanmateix, la pressió antròpica (ja sigui per ocupació directa, o bé per 
degradació de la qualitat dels paràmetres ambientals) ha comportat la desaparició de les formacions de 
ribera, i la progressiva ocupació de les ribes per formacions de tipus arbustiu, com ara les bardisses amb 
roldor (Rubio-Coriarietum), les formacions de saücs (Sambucus nigra), etc.  
 
En els trams propers als polígons industrials de Les Comes i de Vilanova del Camí, finalment, es troben 
grans extensions de canyar, formades gairebé exclusivament per la canya americana (Arundo donax) i 
petits reductes de vegetació helofítica, com ara canyissars, bogars, jonqueres, etc. 
 

 

Marges de la riera d’Òdena prop del Cementiri d’Igualada, on es conserven restes d’albereda i matollars de 

ribera amb un potencial florístic i faunístic notable.  
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En el tram de la riera d’Òdena compres entre el polígon industrial Les Comes i la desembocadura al riu Anoia 

dominen els canyars, amb alguns reductes de canyissars, bogars i jonqueres.  

En les franges immediatament contigües al llit del riu, però no sempre inundades, apareixen algunes 
espècies pròpies de de jonqueres i herbassars graminoides humits (Molinio-Holoschoenion), entre les 
que es citen com jonc boval (Scirpus holoschoenus), el jonc negre (Schoenus nigricans) i altres joncs 
petits, així com d’espècies herbàcies com ara la menta borda (Mentha rotundifolia), el capferrat (Cirsium 
monspessulanus), etc. Es tracta de comunitats vegetals de gran valor allà on únicament es desenvolupen 
formacions herbàcies de tipus prat. 

3.3.3. La fauna i els hàbitats faunístics 

El poblament faunístic en el conjunt de la Conca ve determinat pels diferents ambients o hàbitats 
faunístics existents. Com a principal ambient faunístic d’interès a l’àmbit d’estudi cal citar els espais 
fluvials; el poblament faunístic d’aquests ambients, però, està fortament condicionat pels ambients 
adjacents, entre els quals destaquen els següents:  
 

 Les àrees obertes, constituïdes bàsicament pels cultius de secà, entre els quals dominen els cultius 
herbacis i secundàriament els llenyosos com la vinya, l’olivera i els ametllerars.  

 Les àrees de matollar constituïdes per les zones de vegetació baixa, com ara les brolles i garrigues 
existents en molts indrets.  

 Els ambients forestals, dominats per les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb diferents graus 
de mixtura amb la resta de formacions forestals i diferents graus de maduresa. 

 Els ambients urbans i periurbans, els quals ocupen els entorns de les poblacions de Jorba, 
Igualada, Santa Margarida de Montbui, Òdena, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, i 
Castellolí. 

 
Entre les espècies d’aus més representatives dels ambients fluvials destaquen la polla d’aigua (Gallinula 
chloropus), el rossinyol bastard (Cettia cetta), habitual en canyars i canyissars, i la cuereta blanca 
(Motacilla alba). Dins el grup dels amfibis es poden trobar, en els tolls temporals i basses associades als 
marges fluvials, espècies com la granota verda (Pelophylax perezi), el gripau corredor (Bufo calamita), i 
la reineta (Hyla meridionalis), entre d’altres. I pel que fa als rèptils, són freqüents la serp d’aigua (Natrix 
maura) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), la qual ha estat detectada en algun tram del riu Anoia. 
 
A les zones fluvials que es troben en contacte amb les masses forestals arbrades, són potencialment 
observables  altres espècies pròpies dels boscos mediterranis, com l’esquirol (Sciurus vulgaris), la rata 
cellarda (Eliomys quercinus), el senglar (Sus scrofa), micromamífers el ratolí de bosc mediterrani 
(Apodemus sylvaticus) i carnívors com la geneta (Genetta genetta), la mustela (Mustela nivalis) i la fagina 
(Martes foina), entre altres. Entre les aus, són comunes les mallerengues (Parus major, Aegithalos 
caudatus, Lophophanes cristatus), la merla (Turdus merula), el tudó (Columba palumbus), la tórtora 
comuna (Streptopelia turtur), el mosquiter (Phylloscopus bonelli), el raspinell comú (Certhia 
brachydactyla), o el bruel (Regulus ignicapillus).  

En els trams fluvials propers a zones urbanes, així com a les zones properes a conreus i hortes, és 
habitual trobar espècies com la tórtora turca (Streptopelia decaoto), el gafarró (Serinus serinus), el 
verdum (Carduelis chloris), el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), el mosquiter (Phylloscopus 
boneli), la garsa (Pica pica), l’estornell negre (Sturnus unicolor), l’oreneta comuna (Hirundo rustica) i 
també determinades espècies de rapinyaires, com ara el xoriguer (Falco tinunculus). Entre els mamífers 
són presents el ratolí casolà (Mus musculus) i determinats quiròpters pertanyents al gènere Pipistrellus, 
que habiten entre les fissures de les cases. Moltes d’aquestes espècies troben aliment a les àrees 
periurbanes adjacents, ocupades per conreus, masses forestals, matollars etc. 
 
També són habituals rapinyaires que exploten tròficament aquestes àrees, com és el cas del xoriguer 
comú (Falco tinnunculus), l’aligot (Buteo buteo), l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), el mussol 
comú (Athene noctua) entre d’altres. Propera a la zona d’estudi, concretament, s’ha identificat una àrea 
de campeig d’àliga cuabarrada, espècie inclosa a l’annex I de la Directiva 2009/147/CE, motiu pel qual 
s’ha definit una Àrea d’interès florístic i faunístic (AIFF 2807). Aquesta AIFF inclou els terrenys 
muntanyosos que s’estenen des del Coll del Bruc fins a la serra de Collbàs- La Guàrdia, pels quals 
discorren la riera de Güells i bona part de la riera de Castellolí. 
 
Respecte als rèptils i amfibis, en els ambients rurals s’hi poden trobar espècies com la sargantana comuna 
(Podarcis hispanica) i la serp verda (Malpolon monspesulanus).  
 
Dins el grup dels mamífers s’hi poden trobar carnívors de caire generalista com el toixó (Meles meles), la 
guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), la mostela (Mustela nivalis) i el ratolí casolà (Mus 
musculus). S’han observat, així mateix, exemplars de cabirol (Capreolus capreolus). Finalment, cal citar 
la presència de diferents quiròpters, principalment del gènere Pipistrellus, que habiten entre les fissures 
de les cases. Moltes d’aquestes espècies troben aliment a les àrees periurbanes adjacents, ocupades 
per conreus, masses forestals, matollars etc. 
 
A la taula següent es recull un llistat de les principals espècies de fauna d’interès citades a la quadrícula 
UTM GC90, d’acord amb el Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya (http://biodiver.bio.ub.es/biocat), 
i que són de presència probable a l’àmbit del projecte: 
 

Nom científic Nom comú Status 

conservació 

Protecció 

Accipiter gentilis Astor LC Annex II RD 439/90; Annex 1 DA 

Accipiter nisus Esparver VU; LC Annex II RD 439/90 

Aeghitalos caudatus Mallerenga cuallarga LC  

Alauda arvensis Alosa LC  

Alectoris rufa Perdiu comuna LC Annex I RD 1095/89; Annex 2 DA 

Alytes obstreticans Tòtil LC Annex II RD 439/90 

Angus fragilis Vidriol LC Annex II RD 439/90 

Anthus campestris Titella LC  

Apus apus Falciot LC  

Apus melba Ballester LC  

Aquila chrysaetos Àliga daurada LC Annex 1 DA 

Athene noctua Mussol comú LC  

Buteo buteo Aligot comú LC Annex II RD 439/90 

Capreolus capreolus Cabirol LC (risc baix) Annex I RD 439/90; Annex 2 DH 

Caprimulgus europaeus Enganyapastors LC  

Carduelis cannabina Passerell LC  

Carduelis carduelis Cadernera LC  

Carduelis chloris Verdum LC  

http://biodiver.bio.ub.es/biocat
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Nom científic Nom comú Status 

conservació 

Protecció 

Certhia brachydactyla Raspinell LC  

Cettia cetti Rossinyol bord LC  

Circaetus gallicus Àliga marcenca LC Annex II RD 439/90; Annex 1 DA 

Cisticola juncidis Trsit LC  

Columba oenas Xixella LC  

Columba livia Pardal roquer LC  

Columba palumbus Tudó LC  

Coronella girondica Colobra llisa meridional LC Annex II RD 439/90 

Corvus corax Corb LC  

Corvus corone Cornella LC  

Cuculus canorus Cu-cut LC  

Cyanistes caeruleus Mallerenga blava LC  

Delichon urbica Oreneta cuablanca LC  

Dendrocopos major Picot garser gros LC  

Discoglossus pictus Granota pintada LC  

Emebriza calandra Cruixidell LC  

Emberiza cia Sit negre LC Annex II RD 439/90 

Emberiza cirlus Gratapalles LC Annex II RD 439/90 

Emberiza hortulana Hortolà LC Annex II RD 439/90; Annex 1 DA 

Erithacus rubecula Pit-roig LC  

Falco tinnunculus Xoriguer comú LC Annex II RD 439/90 

Fringilla coelebs Pinsà comú LC Annex II RD 439/90 

Galerida cristata Cogullada vulgar LC  

Garrulus glandarius Gaig LC  

Genetta genetta Geneta LC Annex 4 DH 

Hieraaetus fasciatus Àliga cuabarrada EN; LC Annex II RD 439/90; Annex 1 DA 

Hippolais poyglotta Bosqueta vulgar LC  

Hirundo rustica Oreneta vulgar LC  

Hyla meridionalis Reineta LC Annex II RD 439/90 

Lanius senator Capsigrany LC  

Lepus europaeus Llebre LC Annex I RD 439/90; Annex 2 DH 

Lophophanes cristatus Mallerenga emplomallada LC  

Lullula arborea Cotoliu LC  

Luscinia megarhynchos Rossinyol LC  

Malpolon monspessulanus Serp verda LC  

Martes foina fagina LC (risc baix)  

Mauremys leprosa Tortuga de rierol VU; LC  

Meles meles Toixó LC (risc baix)  

Merops apiaster Abellerol LC  

Microtus duodecimcostatus Talpó comú LC (risc baix)  

Nom científic Nom comú Status 

conservació 

Protecció 

Miliaria calandra Cruixidell LC  

Miniopterus schreibersii Ratpenat de cova VU; LC Annex II RD 439/90; Annex 2 DH 

Monticula solitarius Merla blava LC  

Motacilla alba Cuereta blanca LC  

Motacilla cinerea Cuereta torrentera LC  

Muscicapa striata Papamosques gris LC  

Mustela nivalis Mostela LC (risc baix)  

Myotis emarginatus Ratpenat d’orelles dentades VU; V, 
Vulnerable 

Annex II RD 439/90; Annex 2 DH 

Natrix maura Colobra escurçonera LC Annex II RD 439/90 

Natrix natrix Serp de collaret LC Annex II RD 439/90 

Nyctalus leisleri Nòctul petit NT, gairebé 
amenaçat 

Annex II RD 439/90; Annex 4 DH 

Oenanthe hispanica Còlit ros LC  

Oriolus oriolus Oriol LC  

Otus scops Xot LC  

Parus ater Mallerenga petita LC  

Parus major Mallerenga carbonera LC  

Parus caeruleus Mallerenga blava EN, LC  

Passer domesticus Pardal comú LC  

Pelobates cultripes Gripau d’esperons NT Annex II RD 439/90 

Pelophylax perezi Granota verda LC  

Petronia petronia Pardal roquer LC Annex II RD 439/90 

Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid LC  

Picus viridis Picot verd LC  

Pipistrellus pipistrellus Pipistrel·la LC (risc baix) Annex II RD 439/90; Annex 4 DH 

Plecotus austriacus Rat-penat orellut LC (risc baix) Annex II RD 439/90; Annex 4 DH 

Podarcis hispanica Sargantana ibèrica LC Annex II RD 439/90 

Psammodromus algirus Sargantana cuallarga LC Annex II RD 439/90 

Ptyonoprogne rupestris Roquerol LC  

Regulus ignicapilla Bruel LC  

Remiz penudlinus Teixidor LC  

Rhinolophus euriale Ratpenat de ferradura VU; V Annex II RD 439/90; Annex 2 DH 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Ratpenat de ferradura gros LC (risc baix) Annex II RD 439/90; Annex 2 DH 

Rhinolophus hipposideros Ratpenat de ferradura petit LC Annex II RD 439/90; Annex 2 DH 

Salamandra salamandra Salamandra VU; LC  

Saxicola torquatus Bitxac LC  

Sciurus vulgaris Esquirol LC Annex 2 DH 

Serinus serinus Gafarró LC  

Streptopelia turtur Tórtora VU  
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Nom científic Nom comú Status 

conservació 

Protecció 

Sturnus vulgaris Estornell vulgar LC  

Stryx aluco Gamarús LC  

Sus scrofa Senglar LC Annex I RD 439/90 

Sylvia atricapilla Tallarol de casquet LC  

Sylvia cantillans Tallarol de garriga LC  

Sylvia melanocephala Tallarol capnegre LC  

Sylvia undata Tallareta cuallarga LC Annex 1 DA 

Upupa epops Pu-put LC  

Tarentola mauritanica Dragó comú LC Annex II RD 439/90 

Troglodytes troglodytes Cargolet LC  

Turdus merula Merla LC  

Turdus philomelos Tord comú LC  

Turdus viscivorus Griva LC  

Tyto alba Òliba EN, LC  

Upupa epops Puput LC  

Vulpes vulpes Guineu LC Annex I RD 439/90 

Taula 3. Categories de Conservació del MARM: EN = espècies en perill (Endangered); VU = espècies 
vulnerables. Categories de Conservació de la UICN: V=Vulnerable, NT = gairebé amenaçada, LC = 
Preocupació menor (Least Concern). Protecció: DA = Directiva d’Aus (DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres): DH = Directiva 
d’Hàbitats. 

 

3.4. El paisatge 

3.4.1. Unitats de paisatge 

En aquest apartat es recullen els aspectes més rellevants sobre el paisatge a escala de projecte, així 

com sobre la visibilitat actual de l’emplaçament. Per a més informació sobre les característiques del 

paisatge a escala territorial àmplia, les sub-unitats de paisatge identificades a escala territorial àmplia, i 

l’anàlisi de la visibilitat en la situació futura, amb la implantació de les Vies Blaves, es recomana consultar 

l’Estudi d’impacte i integració paisatgística del PEUA (Vegeu annex D5-2. EIIP del PEUA). 

Unitats de paisatge 

D’acord amb el Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals, aprovat inicialment el 16 de gener de 

2016 l'àmbit del projecte, s'insereix dins la Unitat de paisatge de la Conca d'Òdena (UP7), el qual Inclou 

total o parcialment els municipis d'Argençola, Carme, Castellfollit del Boix, Castellolí, Copons, Òdena, el 

Bruc, Igualada, Jorba, La Pobla de Claramunt, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de 

Montbui, Santa Maria de Miralles i Vilanova del Camí. 

La localització d’aquesta unitat de paisatge es pot veure a la figura següent: 

 
 
Figura 6. Localització de la Unitat de paisatge de la Conca d'Òdena (UP7). Font: Catàleg de paisatge de les 
Comarques Centrals. Juliol de 2016. 

Aquesta unitat es caracteritza per tractar-se d'un paisatge relativament planer, solcat per la xarxa fluvial 

del riu Anoia i afluents, que l'ha anada erosionant, i amb el predomini dels conreus de secà, amb 

bosquines als fons de vall, presència de badlands creant talussos ben visibles i nuclis urbans compactes 

i encerclats per la matriu agrícola. 

Les principals debilitats i amenaces d'aquesta unitat de paisatge són les següents: 

 La transformació dels usos del sòl i el paisatge per l'avanç de les superfícies urbanes i industrials, 

i també per grans construccions aïllades (sovint agrícoles) desvinculades de les característiques 

de l'entorn rural/natural. 

 L'escassa connectivitat entre espais naturals protegits i, fins i tot, entre espais oberts. 

 Els problemes de pèrdua de sòl fèrtil per l'erosió natural, agreujada per certes pràctiques agrícoles 

i els canvis en els usos del sòl, així com pels incendis. 

 La gran concentració d'infraestructures de telecomunicació i altres elements puntuals que conviuen 

amb la majoria de fons escènics emblemàtics, com ara la Tossa de Montbui i la serra de Rubió. 

D’altra banda, en destaquen les següents fortaleses i oportunitats: 

 El potencial de la unitat no desenvolupat per manca d'inversió i oferta turística existent en aquest 

sector de la comarca de l'Anoia. 

 La possibilitat d'aprofitar la Política Agrària Comunitària (PAC) per renovar i ajustar estructures 

agràries obsoletes o sobredimensionades. 
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 El potencial que ofereixen les formes de relleu erosionades per la xarxa hídrica de la Conca 

d'Òdena per a fer una xarxa d'itineraris circulars. 

D’altra banda, el Pla Director Urbanístic de la Conca d'Òdena, aprovat amb anterioritat al Catàleg de 

Paisatge de les Comarques Centrals de Catalunya, defineix les següents unitats de paisatge en el seu 

àmbit d'influència: 

Figura 7. Unitats de Paisatge identificades en el Pla Director Urbanístic de la conca d’Òdena. DPTOP-

Universitat Politècnica de Catalunya. Desembre 2008. 

1. Plana central: de topografia suau, capa vegetal agrícola i forta concentració urbana. 

2. Plana de Claramunt-serra de Collbàs: de topografia suau, amb predomini del cultiu agrícola i el bosc 

fragmentat. El seu poblament és una barreja entre concentració urbana, pobles i dispersió. 

3. Congost Capellades-Claramunt: de topografia suau, capa vegetal agrícola i boscos en el contorn urbà, amb 

un poblament concentrat. 

4. Serra de Miralles-Queralt i les Serres: de topografia forta i dominant en el territori, predomini del bosc de pi 

blanc, i poblament dispers gairebé nul. 

5. Serra de Rubió-corredor de l’Anoia: de topografia forta, predomini dels matolls, poblament dispers en la 

serra i pobles dispersos en el corredor. 

6. Serra de la Tardana i corredor del coll del Bruc: de topografia forta, predomini del bosc de pi blanc amb una 

zona d’alzinars. El seu poblament és gairebé nul, tot i que existeixen pobles dispersos en el corredor. 

7. Montserrat: àrea PEIN, fora de l’àmbit de la Conca, de topografia forta i predomini dels matolls. 

8. Plana de Piera: també fora de l’àmbit de la Conca, de topografia suau, on predominen els fruiterars alts 

principalment de secà. És una àrea de pobles i dispersió. 

L’àmbit del projecte executiu de la Via Blava d’Òdena s’inscriu a cavall de la unitat de paisatge 6 (serra 

de la Tardana i corredor del coll del Bruc), de la unitat de paisatge 1 (Plana central), que inclou el tram 

final de la riera d’Òdena. 

Pel que fa a l’espai fluvial, el PDECO descriu diferents subunitats de paisatge: paisatge fluvial de 
capçalera o forestal, paisatge fluvial de trams mitjans i baixos, etc. En l’àmbit del Projecte, s’identifiquen 
les següents subunitats:  

 Paisatge forestal d’orografia suau, amb mosaic agroforestal. Aquesta subunitat de troba ben 

representada en el tram mig de la riera d’Òdena. A l’àmbit del projecte, s’identifica en el sub-tram 

situat per sobre de l’autovia A-2 (a l’entorn de Cal Teixidor), i també aigües avall de la mateixa 

(principalment en el marge esquerre de la riera, entre el camí de Can Sabaté i els camps de la Casa 

Nova). Correspon a una tipologia de paisatge pròpia dels trams mitjans i baixos de rieres i torrents, 

amb un recorregut sinuós o lleugerament meandriforme, i una secció fluvial típica de zones més o 

menys planeres o amb talussos d’escassa potència. Els usos dominants en els terrenys 

immediatament contigus a l’espai fluvial solen ser els usos agrícoles, amb masses forestals més o 

menys denses. Es tracta d’un paisatge amb un grau de naturalitat mitjà, en el qual les activitats 

agrícoles es troben en combinació amb espais que conserven un grau de naturalitat elevat, i en què 

els elements antròpics estan molt relacionats amb els usos agraris (casetes, magatzems, etc.) o amb 

les infraestructures (línies elèctriques, vials, etc.). El mosaic agroforestal  té un alt valor ecològic (pel 

seu important paper com a àrea de refugi i de nidificació de moltes espècies d’animals), però també 

cultural (pel lligam que té amb el que es considera un paisatge tradicional agrícola) i estètic (per la 

seva composició harmònica i per la capacitat d’aflorar sensacions als observadors). En general, la 

visibilitat externa és elevada, mentre que la interna (des del mateix curs fluvial) sol estar més limitada 

per la presència de vegetació de ribera. Es tracta  d’espais que tendeixen a transformar-se, ja sigui 

per l’abandonament progressiu de les activitats agrícoles, o bé per l’ocupació amb altres tipus d’usos 

i activitats (transformacions urbanístiques, etc.).  

 Paisatge fluvial en badlands: aquesta subunitat de paisatge és característica en punts concrets de 

la Conca d’Òdena, allà on els cursos fluvials travessen zones amb presència de talussos de margues 

grises o badlands. A l’àmbit del Projecte, s’observa aquesta subunitat de paisatge en el tram mitjà 

de la riera d’Òdena, front el cementiri d’Igualada i el polígon industrial Les Comes.  Correspon a una 

tipologia de paisatge pròpia dels trams mitjans i baixos de rieres i torrents, amb un recorregut sinuós 

o lleugerament meandriforme. Es tracta d’un paisatge d’alt valor escènic, per la seva singularitat, i 

amb un grau de naturalitat força elevat. Com a tret característic cal esmentar l’aflorament de materials 

geològics (margues grises) en els talussos fluvials, sovint sense vegetació. La seva tendència a mitjà 

i llarg termini és a la seva conservació en la situació actual, però amb molts problemes relacionats 

amb l’erosió dels materials dels talussos. Per la seva singularitat, i pel seu valor ecològic, geològic i 

escènic, es considera prioritària la seva preservació. 

 Paisatge fluvial urbà i periurbà. Correspon al paisatge fluvial en trams que travessen nuclis urbans 

o espais periurbans, en els quals la presència antròpica és notable, i que sovint es troben sotmesos 

a fortes pressions. El grau de naturalitat d’aquests sol ser baix, i la presència d’elements antròpics 

elevada, ja sigui per la ocupació de les ribes amb activitats diverses (polígons industrials, hortes, 

etc.) com per la proximitat de construccions, vials, línies elèctriques, etc. L’amplitud visual interna i 

externa sol ser alta. Aquesta tipologia de paisatge es troba ben representada en el tram final de la 

riera d’Òdena, especialment en el marge dret de la riera, entre el polígon industrial de les Comes i  

el barri de Montserrat d’Igualada. 

3.4.2. Conques visuals i punts d’observació 

L’anàlisi de la visibilitat potencial conclou el següent: 
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L’àmbit del projecte executiu se situa majoritàriament sobre els terrenys planers que configuren la conca 

d’Òdena, la qual es caracteritza per presentar una conca visual àmplia, de gran visibilitat des dels 

diferents punts elevats situats en tot el seu perímetre. El traçat dels diferents cursos fluvials, tanmateix, 

sovint discorre per terrenys encaixats, de recorregut sinusoide o meandriforme, pel que, des de punts 

observació llunyans només es distingeixen petits trams del seu recorregut, fàcilment identificables per la 

vegetació que els acompanya. La presència d’ocupacions diverses i d’una densa xarxa d’infraestructures 

viàries redueix encara més l’amplitud visual.  

La conca visual obtinguda per a un observador situat a la vora dels cursos fluvials - o en els camins rurals 

propers- sòl ser moderada-baixa, principalment degut a que les rieres discorren encaixades en el punt 

més baix del terreny, tenen un recorregut força meandriforme, i presenten una vegetació densa en llurs 

marges. La visibilitat únicament és bona en els punts del territori que es troben lleugerament més elevats, 

principalment des de les planes agrícoles properes a les rieres, i en les quals no es desenvolupa vegetació 

forestal densa. També és remarcable la visió panoràmica que s’obté des de les principals infraestructures 

viàries que solquen el territori (principalment l’autovia A-II, la carretera N-IIa, la C-15, la C-37, l’enllaç amb 

la Ronda Sud d’Igualada i altres vials d’accés a polígons industrials); des d’aquestes infraestructures 

s’obté una bona visibilitat – encara que sigui fugaç- sobre l’entorn fluvial, principalment en els trams 

mitjans de les rieres d’Òdena i Castellolí. 

Proper a la riera d’Òdena, destaca, com a principal punt d’observació paisatgística, el turó en el qual 

es troba el Castell d’Òdena, des del qual s’obtenen vistes panoràmiques sobre el conjunt de la Conca, 

en 360º, i sobre la riera. També destaquen com a punts d’interès panoràmic, el mirador del Cementiri 

d’Igualada (amb vistes sobre les parts de badlands de la riera d’Òdena) i el mirador del barri de Montserrat 

d’Igualada, des del qual es pot observar el tram final de la riera, i la seva desembocadura al riu Anoia. 

 

Vistes de la conca d’Òdena des del Castell, en direcció Est (esquerra) i en direcció Oest (dreta). 

 

Vistes sobre els badlands de la riera d’Òdena des del mirador del Cementiri d’Igualada. 

 

Vistes sobre el mosaic agroforestal proper entre la riera d’Òdena i el torrent de Cal Valls, des del polígon 

industrial Les Comes. 

3.5. La ordenació del territori i els espais protegits 

A l'àmbit d’actuació del Projecte són aplicables els següents documents d'ordenació territorial i 

urbanística: 

 El Pla Especial Urbanístic Autònom per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres 
d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA), aprovat definitivament per Resolució del Conseller de 
Territori i Sostenibilitat en data 25 de febrer de 2019, i el qual constitueix el document urbanístic de 
referència per a l’execució del present Projecte. 

 La planificació territorial general es concreta en el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Centrals (PTPCC), el qual va ser aprovat definitivament el 16 de setembre de 2008 pel Govern de 
Catalunya. 

 El Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDU), aprovat definitivament pel Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques el 19 de desembre de 2008, i publicat al DOGC de 9 de febrer 
de 2009. 

 Els Plans d’ordenació urbanística municipal (POUM’s) i altres instruments de planejament 
urbanístic dels municipis d’Igualada i Òdena. 

 El Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) i la Xarxa Natura 2000. 

 La Planificació de l’espai fluvial de la conca del riu Llobregat (PEF, en procés de revisió) i el Pla de 
gestió del risc d’inundació del districte de conca Fluvial de Catalunya (en fase d’aprovació), ambdós 
elaborats per l’ACA. 

3.5.1. El Pla Especial Urbanístic Autònom per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres 
d’Òdena, Castellolí i Güells 

El PEUA constitueix l’instrument urbanístic i d’ordenament necessari per poder executar les diverses 
actuacions que es proposen per a la configuració de les Vies Blaves d’Òdena, Castellolí i Güells. 

El principal objectiu del Pla és ordenar urbanísticament l’àmbit necessari per part de poder definir les 
actuacions per recuperar, millorar i crear una xarxa de camins propers a les tres rieres (les Vies Blaves) 
potenciant el seu ús pedestre o amb mitjans no motoritzats, i garantint la seva continuïtat al llar de tot el 
seu recorregut. A tal efecte, el Pla estableix les següents claus urbanístiques i els espais de protecció a 
l’entorn de les Vies Blaves, i els delimita en el plànol d’ordenació corresponent: 

 Sistema viari de les Vies Blaves (Clau VB): comprèn els sòls que queden qualificats com a sistema 

general per a la implantació dels camins fluvials (Via Blava), així com els àmbits de descans i esbarjo 

associats al traçat principal dels camins. Es defineix amb una amplada mínima de 3 metres (excepte 

en indrets localitzats, on es pot reduir a fins a un màxim d'1 metre). 
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 Sistema de protecció i integració de la Via Blava (Clau PVB): inclou els sòls qualificats com a 

sistema general vinculat als sòls qualificats amb la clau VB, per tal de millorar la integració paisatgística 

de la pròpia Via Blava. 

 Via Blava: Inclou la Traça del camí fluvial – el Sistema viari de les Vies Blaves (clau VB) -, així com 

els espais qualificats com a Sistema de protecció i Integració (Clau PVB). 

 Espai de Protecció de la Via Blava: Es defineix com un espai de servitud de la Via Blava, d’una 

amplada de 3 m a banda i banda, en la qual es regulen els usos. En aquests sòls es manté la 

classificació i qualificació urbanística vigent. 

El present Projecte és coherent amb els criteris d’ordenació i zonificació establerts al PEUA, i desenvolupa 
totes i cadascuna de les previsions fetes pel mateix amb l’objectiu de fer viable aquesta nova 
infraestructura Viària. L’àmbit del Projecte s’ajusta a l’àmbit delimitat pel PEUA en el sub-àmbit de la riera 
d’Òdena. Les propostes que desenvolupa el Projecte constructiu són plenament coherents amb el criteris 
definits en el Document Ambiental Estratègic i amb la Normativa del PEUA. 

3.5.2. El Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 

El Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) delimita diferents àmbits plurimunicipals que 

considera idonis per a l’establiment de fórmules de cooperació en les matèries pròpies del 

desenvolupament territorial. L’àmbit de la Conca d’Òdena, concretament, integra els municipis de 

Castellolí, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Òdena, Jorba, la Torre de 

Claramunt, la Pobla de Claramunt, Capellades, Carme i Orpí. Un dels objectius del Pla per aquests àmbit 

en l’escenari de l’any 2026 és aconseguir que s’estructuri una àrea urbana potent al voltant del nucli 

d’Igualada, el qual arribi a constituir un eix de polaritat amb les respectives àrees de Manresa i Vic.  

El Pla estructura el sistema d’espais oberts amb tres tipus bàsics de sòl segons el grau de protecció 

que els atorga en front a les transformacions: 

 Sòl de protecció especial: aquesta categoria inclou aquells sòls no urbanitzables en què concorren 

valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformació 

que els poguessin afectar. Comprèn els espais que han estat protegits per la normativa sectorial com 

el Pla d’Espais d’Interès Natural PEIN) i la Xarxa Natura 2000 i aquells sòls no urbanitzables que 

pels seus valors naturals o per la seva localització en el territori, es consideren els més adequats per 

integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts (article 2.6 de la normativa del pla). 

 Sòl de protecció territorial: comprèn aquell sòl que el Pla no considera necessari que formi part de 

la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven 

una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla 

suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament 

urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es puguin donar durant el període de vigència del 

Pla. El Pla distingeix quatre tipologies de sòls de protecció territorial: els sòls d’interès agrari o 

paisatgístic, els sòls de potencial interès estratègic (en l’estructuració territorial d’assentaments, 

activitats i infraestructures), els corredors d’infraestructures i els àmbits en els quals s’identifica 

l’existència de riscos naturals o tecnològics o d’altres afectacions o de situacions de 

vulnerabilitat. 

 Sòls de protecció preventiva: inclou els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament 

urbanístic vigent, que no han estat inclosos en la protecció especial o en la protecció territorial. El 

Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el 

planejament d’ordenació urbanística municipal i en el marc de les estratègies que el pla estableix per 

a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ser urbanitzades i edificades, si escau.  

D’acord amb la ordenació del PTPCC, els sòls inclosos a l’àmbit del projecte s’inscriuen en les següents 

categories del sòl:  

• El tram de la riera d’Òdena comprès entre el nucli urbà i l’autovia A-2 s’inscriu en la categoria de 

sòls de protecció preventiva.  

• Entre l’autovia A-2 i fins al polígon industrial Les Comes, la riera discorre per un àmbit qualificat 

com a sòl de protecció especial (entorn del Camí de Can Sabaté).  

• Des del polígon industrial Les Comes i fins a la desembocadura al riu Anoia, la riera i els terrenys 

immediatament contigus s’inclouen en la categoria de sòls de protecció territorial, d’interès 

agrari i/o paisatgístic. Únicament es descriu un tram inclòs en sòls de protecció territorial. 

A la figura següent es mostra la localització de les diferents categories del sòl, d’acord amb el PTPCC a 

l’àmbit del Projecte. 
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Figura 8. El Sistema d’espais lliures a l’àmbit d’estudi. Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals. 
Setembre de 2008. 

 

3.5.3. El Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena 

La figura del “Parc Fluvial de l’Anoia” sorgeix del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDU), 

aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de desembre de 2008. 

El PDU constitueix un instrument de caràcter urbanístic supramunicipal per donar resposta a les 

problemàtiques urbanístiques i a les perspectives de desenvolupament de la ciutat d’Igualada i del seu 

entorn. El PDU no qualifica el sòl, sinó que defineix i ordena els elements supramunicipals necessaris a 

curt i mitjà termini, i deixa les decisions sobre el règim del sòl i l’ordenació de les trames urbanes a l’àmbit 

municipal. 

En termes generals, el PDU assumeix les propostes definides al  PTPCC pel que fa al Sistema d’espais 

oberts, al Sistema d’assentaments i al Sistema d’infraestructures de mobilitat, tot i que pot arribar a 

establir un major grau de concreció en algunes d’elles. 

Entre les diferents iniciatives que plantejava aquest Pla, es formulava la proposta de crear el Parc Fluvial 

de l’Anoia, entenent aquest com una gran peça d’espais lliures de caràcter supramunicipal, definits a 

l’entorn del riu Anoia i de les principals rieres que hi desemboquen i amb un paper articulador i 

estructurador dels diferents usos, recorreguts i paisatges que s’hi poden trobar. La figura del Parc Fluvial, 

doncs, s’estén al llarg del riu Anoia, des de Jorba fins a Capellades. El PDU, alhora, defineix altres  espais 

lliures locals i supramunicipals, com són el Parc de la riera d’Òdena i el torrent de Can Valls, el parc del 

torrent de Cal Guardabosc (al nord de l’A-2), el Parc de les Guixeres (al nord del Polígon de l’INUR fins 

a l’A-2), el Parc de la Muntanyeta-les Guixeres (a ponent del cas d’Igualada) i el Parc Nou de Claramunt 

(entre la Pobla i la Torre de Claramunt).  

 

Figura 9. Equipaments i espais lliures locals i supramunicipals. Font: Pla Director Urbanístic de la Conca 

d’Òdena. Desembre  de 2008. (1) Parc Fluvial del riu Anoia (2) Parc riera d’Òdena-torrent de Cal Valls. 

3.5.4. El planejament urbanístic municipal 

El Planejament urbanístic dels diferents municipis inclosos a l’àmbit d’estudi queda recollit a les següents 

Normes i Documents:  

Municipi Planejament vigent Data d’aprovació Data de publicació 

Òdena Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) 13/12/2000  01/02/2001 

Igualada Text Refós del Pla General d’Ordenació 
Urbanística d’Igualada. 

15/06/2005 09/11/2005 

Taula 4. Instruments de planejament urbanístics en els municipis de l’àmbit d’estudi. Font: Registre del 
Planejament Urbanístic de Catalunya.  

Tanmateix, la qualificació dels sòls afectats pel projecte es regeix pel Pla Especial Urbanístic Autònom 

per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA), aprovat 

definitivament per Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 25 de febrer de 2019 

(publicat al DOGC 7833 el 18/03/19). 

3.5.5. Espais naturals protegits  

L’àmbit del Projecte no afecta directament a cap espai inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) ni a 

la xarxa Natura 2000. Tampoc s’identifiquen forests d’utilitat pública, ni espais inclosos als inventaris 

d’espais d’interès geològic i de zones humides de Catalunya.  

Tanmateix, a les proximitats, es troben els següents espais naturals protegits: 

 Sistema Prelitoral-Central. Espai inclòs en el PEIN i a la Xarxa Natura 2000 (Codi ES5110015, ZEC 

i ZEPA). Comprèn una superfície total de 19.681 ha, de les quals unes 653 ha es situen entre els 

municipis de Carme, Orpí i Santa Margarida de Montbui. 
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 Valls de l’Anoia. Espai natural inclòs en el PEIN, i que forma part de la Xarxa Natura 2000 

(ES5110018); comprèn una superfície total de 4.097,5 ha, i inclou els terrenys forestals situats a l’est 

del nucli de La Pobla de Claramunt. 

D’altra banda, proper al tram final de la riera de Castellolí, es troba l’espai d’interès geològic Sant Procopi-

els Mollons. Aquest espai correspon a un Escull Eocè complet, desenvolupat damunt de gresos d’origen 

deltaic, el qual constitueix un bon registre dels mars de clima tropical que ocupaven bona part de la 

Catalunya central a l’Eocè. Comprèn una superfície de 310,1 ha. 

 

Figura 10. Espais naturals protegits propers a l’àmbit del Projecte. (1) Sistema prelitoral central (XN2000 i 
PEIN); (2) Valls de l’Anoia (XN2000 i PEIN); (3) Espai Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat (XN2000 i 
PEIN); (4) Espai d’interès geològic La Tossa de Montbui; (5) Espai d’interès geològic Sant Procopi –els 
Mollons. Font: Web del TES (Departament de Territori i Sostenibilitat). 

3.5.6. La planificació dels espais fluvials 

L'espai fluvial és la zona ocupada per la llera pública (el riu) i els terrenys de titularitat (privada o pública) 

que l'envolten i que integren el corredor biològic associat al riu, la vegetació de ribera i la zona inundable. 

Per tant, és un concepte ampli, que té en compte no només el funcionament a nivell de desguàs dels 

cursos, si no també aquelles funcions que realitza com ecosistema i corredor biològic. 

Des del punt de vista dels ecosistemes, l’espai fluvial es pot dividir entre la llera, la riba i la ribera. La riba 

correspon a la franja de terreny més pròxima a la làmina d’aigua, o dit d’altra forma, l’espai adjacent a les 

vores del llit fluvial, habitualment ocupat per les espècies dels herbassars de ribera integrats comunament 

per Phragmites australis, Typha sp., diferents espècies de Juncus, i també arbustives com les del gènere 

Salix. El denominador comú de totes elles són unes majors necessitats hídriques i una millor adaptació a 

l’embat de l’aigua. A continuació es troba la ribera, la franja de l’espai fluvial més distal al curs fluvial i on 

habitualment es desenvolupa el bosc de ribera, i en general, comunitats amb un major grau de maduresa 

atès que la freqüència de les pertorbacions és menor que en el cas de les ribes. 

El present projecte executiu es redacta tenint en compte la legislació vigent relativa al Domini Públic 

Hidràulic i a les seves servituds (Zona de servitud i Zona de policia), d’acord amb el que estableix el Text 

refós de la Llei d’Aigües, així com la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic (Decret 

638/2016, de 9 de desembre). A la figura següent es presenta un esquema general de la zonificació de 

l’espai fluvial. 

 

Figura 11. Esquema i definicions de la delimitació dels espais fluvials i de les zones inundables segons la 
Llei d’Aigües i el Reglament del Domini Públic Hidràulic. Font: ACA. 

La Zona de flux preferent (ZFP) inclou la zona constituïda per la Via d’intens desguàs (VID) - zona per la 

que passaria l’avinguda de 100 anys de període de retorn sense produir una sobreelevació superior a 

0,3m – i la Zona d’inundació greu (ZIG) - zona inundable per a un període de retorn de 100 anys amb 

més d’1m d’altura d’aigua, més d’1m/s de velocitat o en la que el producte de les dues sigui major de 

0,5m2/s. Per tant la ZFP pot incloure el DPH i fins més enllà de la Zona de servitud.  

La delimitació de la Zona de Flux preferent es troba encara en fase d’elaboració per part de l’organisme 

responsable de la coca (en aquest cas, l’ACA). 

La informació relativa les diferents zones inundables associades a la riera d’Òdena s’ha extret 

principalment dels Estudis de planificació de l’espai fluvial de la conca del riu Llobregat (PEF) 

elaborat per l’ACA a l’octubre de 2015. En relació a la riera d’Òdena, únicament es disposa de la 

informació relativa a zones inundables segons criteris geomorfològics. Aquesta informació es recull en el 

plànol 3.1. del Projecte executiu. 

3.6. El patrimoni històric i cultural 

En compliment a l’article 28 de la Normativa del PEUA, relatiu a les Mesures de protecció del patrimoni 

cultural, de forma prèvia a l’execució del projecte s’ha dut a terme un estudi d’afectació al patrimoni 

cultural, el qual inclou una valoració dels riscos d’afectació als elements del patrimoni arqueològic, 

paleontològic i arquitectònic documentats a les àrees afectades pel Pla.  

El Projecte executiu, per tant, s’ha redactat tenint en compte les conclusions de l’”Estudi d’impacte sobre 

el patrimoni cultural del Projecte del Pla especial urbanístic autònom per al desenvolupament del Parc 

Fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA), (TTMM d’Igualada, Òdena, Castellolí, La Pobla 

de Claramunt i Vilanova del Camí)”, redactat per Iltirta Arqueologia SL.  

En el tram de la riera d’Òdena, l’esmentat estudi identifica un total de 27 punts d’interès patrimonials amb 

el següent grau d’impacte: 

 

1 
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RIERA D’ÒDENA 

ID NOM CATEGORITZACIÓ TIPUS D’ELEMENT IMPACTE 

OCG101 FÀBRICA TÈXTIL "AVIMALÉ I PENA"  Pat. Arquitectònic Privat Nau industrial Moderat 

OCG102 SITJA DE LA CARRETERA ENTRE 
IGUALADA I ÒDENA 

Pat. Arqueològic (Jac.) Camp de sitges Sever 

OCG103 PI DE CAN TEIXIDOR Pat. Natural Arbre monumental Moderat 

OCG104 MARGES DE LA VINYA DE L'HORT Pat. Etnogràfic Marge Moderat 

OCG105 BARRACA DE LA VINYA DE L'HORT Pat. Etnogràfic Barraca Crític 

OCG106 BARRACA DEL CAMÍ DE LES 
BAUMES 

Pat. Etnogràfic Barraca Nul 

OCG107 PONT DE LA O Pat. Arquitectònic Civil Pont Sever 

OCG108 BASSA A CAN ROCA Pat. Etnogràfic Bassa Compatible 

OCG109 PEDRERA A CAN ROCA  Pat. Etnogràfic Pedrera Compatible 

OCG110 ALZINES DE CAN ROCA Pat. Natural El. de Paisatge 
Cultural 

Sever 

OCG111 CAN ROCA DE LA PEDRISSA (JAC.) Pat. Arqueològic (Jac.) Camp de sitges Crític 

OCG112 FORN A LA CARRETERA ENTRE  
ÒDENA I IGUALADA 

Pat. Etnogràfic Forn Nul 

OCG113 PONT DE CAN ROCA Pat. Arquitectònic Civil Pont Moderat 

OCG114 MOLÍ D'EN ROCA Pat. Etnogràfic Molí Moderat 

OCG115 MOLA EN UN MARGE Pat. Etnogràfic Mola Moderat 

OCG116 BARRACA A ÒDENA Pat. Etnogràfic Barraca Nul 

OCG117 CEMENTIRI NOU Pat. Arquitectònic Civil Cementiri Moderat 

OCG118 REFUGI DE LA CASA NOVA Pat. Etnogràfic Refugi Moderat 

OCG119 CASA SINGULAR DE HUERTAS Pat. Arquitectònic Privat Habitatge Moderat 

OCG120 FONT 1 Pat. Etnogràfic Font Sever 

OCG121 MARGE DE PEDRA Pat. Etnogràfic Marge Moderat 

OCG122 FONT 2 Pat. Etnogràfic Font Nul 

OCG123 PONT A IGUALADA Pat. Arquitectònic Civil Pont Moderat 

OCG124 AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL 
CAMÍ 

Pat. Arquitectònic Civil Ajuntament Nul 

OCG125 EDIFICI CARRER IGUALADA, 7 Pat. Arquitectònic Privat Edifici Nul 

OCG126 CASTELL D'ÒDENA  Pat. Arquitectònic Militar Castell Nul 

OCG127 CAN ROCA DE LA PEDRISSA Pat. Arquitectònic Privat Masia Moderat 

Taula 5. Elements d’interès arqueològic, paleontològic i arquitectònic propers a l’àmbit del projecte. Font: 
Estudi d’impacte sobre el patrimoni cultural del Projecte del Pla especial urbanístic autònom per al 

desenvolupament del Parc Fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells” Iltirta Arqueologia SL. 

La localització d’aquests elements es pot veure a les figures següents: 

 

 

 

 



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

Pàgina 24 Annex 2.  

 

 

Figura 12. Localització del elements d’interès arqueològic, paleontològic i arquitectònic propers a l’àmbit del 

projecte. Font: Estudi d’impacte sobre el patrimoni cultural del Projecte del Pla especial urbanístic autònom 

per al desenvolupament del Parc Fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells” Iltirta Arqueologia SL 

Les principals conclusions d’aquest estudi s’exposen a l’apartat 4.2.12 d’aquest Annex. L’esmentat estudi 

està pendent de ser validat per la Direcció general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

3.7. Els usos del sòl 

A l'àmbit del projecte destaquen els següents usos del sòl i activitats econòmiques relacionades: 

 Usos forestals: En el conjunt de la Conca d’Òdena les superfícies forestals (inclosos els boscos, 

bosquines, matollars, prats, les masses d’aigua i les superfícies de roquissar) representen 

aproximadament un 58% de la superfície total. Aquest percentatge varia sensiblement d’un municipi 

a l’altre, essent Castellolí un dels que presenta major cobertura forestal (al voltant del 74% de la 

superfície del municipi, segons el POUM de 2014). Tanmateix, la major part d’aquestes superfícies 

no són explotades econòmicament, tret d’algunes activitats molt localitzades. 

 L'agricultura: Les activitats agrícoles representen aproximadament un 32% de la superfície total de 

la Conca d’Òdena. A la plana central (a l’entorn dels nuclis d’Igualada, Òdena i Vilanova del Camí), 

els terrenys agrícoles es presenten força fragmentats, dedicats al conreu de cereals, oliveres, 

ametllers i avellaners. A la plana fluvial associada a la riera de Castellolí es conserven encara 

superfícies notables de conreus de secà, especialment entre el Maset de Can Soterons, i els Plans 

d’Arau; tanmateix, aquestes superfícies tendeixen a quedar cada cop més aïllades entre sí, tant per 

la presència d’infraestructures viàries com pel creixement dels polígons industrials (com es preveu, 

en el cas de l’ampliació del polígon Plans d’Arau-I).   

Una menció especial mereixen les activitats d’horta, molt esteses a la riera d’Òdena, i que sovint es 

troben ocupant l’espai fluvial. Els espais d’horta es concentren majoritàriament en trams fluvials 

propers als nuclis urbans i la seva naturalesa és diferent segons el lloc. Si bé aquestes activitats 

comporten un seguit de valors positius des del punt de vista de l’ús sòcio-econòmic (com a font de 

recursos alimentaris de primera necessitat, i també com a activitat amb repercussió molt positiva 

sobre determinats col·lectius), també cal tenir en compte les afeccions que poden comportar sobre 

l’espai fluvial (especialment quan es desenvolupen sense cap mena de control): pèrdua de vegetació 

natural de ribera, impactes paisatgístics, increment del risc d’avingudes, ocupacions de la zona de 

servitud, etc. Aquest tipus d’usos són molt menys  habituals a la riera de Castellolí i de Güells, 

principalment degut a la morfologia fluvial. 

 Activitats industrials: L’activitat industrial ha tingut i té un pes molt rellevant en el conjunt de la 

comarca de l’Anoia, especialment centrada al nucli d’Igualada i en tota la vall del riu Anoia. 

Històricament, en aquesta àrea es va assentar la indústria adobera (tractament i transformació de la 

pell), així com altres indústries com la tèxtil i la paperera. En l’actualitat, s’hi han anat instal·lant altres 

tipus d’indústria, com la metal·lúrgica, el sector alimentari i la construcció.  

Destaca la proximitat dels següents polígons i zones industrials: 

• Polígon industrial Les Comes (Igualada), situat en el marge dret de la riera d’Òdena, entre la 

carretera C-37 i el nucli urbà d’Igualada. Acull la major part de les activitats industrials i de 

serveis de la comarca. 

• Recinte industrial de Funosa, en el marge esquerre de la riera d’Òdena, entre l’Avinguda 

Catalunya (antiga N-IIa) i el carrer d’Igualada.  

 Equipaments esportius: Properes a la riera d’Òdena, destaquen les instal·lacions esportives de 

Can Busqué, emplaçades en el polígon industrial Les Comes; el camp de futbol de Can Busqué, 

concretament s’emplaça parcialment sobre el meandre que dibuixa la riera en aquest tram.  

3.8. Riscos ambientals 

Com a principals riscos que s’han tingut en compte en la redacció del projecte executiu es descriuen el 

risc d’inundació associat a les rieres, el risc d’incendi forestal i els riscos geològics.  
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Risc d’inundació 

La delimitació de zones inundables i l'avaluació global dels riscos associats a aquestes es pot abordar 

aplicant dos tipus de criteris generals:   

• Criteris hidràulics: es basen en l'ús de models matemàtics que permeten determinar el perill 

d'inundació (per a una freqüència o període de retorn (T) es quantifica el nivell i velocitat de l'aigua) 

en base a una geometria del terreny, rugositat i unes condicions de contorn imposades. 

• Criteris geomorfològics: es basen en la interpretació de les formes del terreny que permeten 

determinar com s'ha modelat el terreny al llarg de la història; permeten correlacionar, de manera 

aproximada i amb criteris estrictament geomorfològics, les diferents morfologies observables amb 

les zones inundables i els cabals de diferents períodes de retorn.  

Per tal de valorar els riscos d’inundació associats a la riera d’Òdena s’han consultat la Planificació de 

l’espai fluvial de la conca del riu Llobregat (PEF, Estudis de l'espai fluvial a la conca del Llobregat, 

actualitzat en data d’octubre de 2015) i el Programa de mesures de l'àmbit hidrològic del Pla de gestió 

del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PMH), elaborats per l’ACA, i aprovats per 

Acord GOV/118/2017. A la riera d’Òdena, tanmateix, la informació disponible a la web de l’ACA fa 

referència únicament a les zones d’inundació segons criteris geomorfològics. 

Risc d’incendi forestal 

El municipi d’Òdena està considerat com a municipi d’alt risc d’incendi segons el Decret 64/1995 de 7 de 

març pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (modificat pel Decret 2006/2005, 

de 27 de setembre). Els terme municipal d’Igualada, en canvi, no està considerats com d’alt risc, atès que 

tenen una massa forestal molt més reduïda. 

D’acord amb el mapa de perill o risc bàsic d’incendi forestal, elaborat pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’àmbit del Pla presenta un risc d’incendi forestal de moderat 

a molt alt, coincidint respectivament les zones més despoblades amb el risc moderat i les zones que 

presenten una coberta de bosc i matollar amb les zones de risc molt alt. 

Riscos geològics: risc d’erosió i esllavissades 

Els riscos geològics venen determinats principalment pel tipus materials geològics dominants, per la 

morfologia de la zona (pendent del terreny) i per les característiques climàtiques. A l’àmbit del projecte 

executiu de la Via Blava d’Òdena, les zones amb major risc geològic (risc d’erosió i esllavissades) són 

les següents: 

 Marge esquerre de la riera d’Òdena, entre el nucli urbà i fins a la confluència amb el torrent de Cal 

Valls. Inclou la zona de Badlands situada, front el Cementiri d’Igualada (T.M. d’Òdena). 

 Marge esquerre de la riera d’Òdena, entre el torrent de Cal Valls i la desembocadura. Inclou la de 

situada front els horts de Can Busqué, i fins el front urbà del nucli de Vilanova del Camí (TT.MM 

d’Òdena i Vilanova del Camí).  

 Zona de Badlands del marge dret de la riera d’Òdena, sota el polígon industrial Les Comes (T.M. 

d’Igualada). 

A la figura següent es pot veure la localització de les zones amb major risc d’erosió a l’àmbit del Projecte, 

d’acord amb a informació disponible a la web de la Diputació de Barcelona. 

 

Figura 13. Risc d’erosionabilitat. De menor a major risc, segons la intensitat del color. Font: SITmunt-SITxell 

(DIBA).  

Riscos associats a establiments industrials 

D’acord amb la informació facilitada per la Subdirecció General de Seguretat Industrial 

del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el seu informe emès en 

data 23/05/2017, el sub-àmbit de la riera d’Òdena s’inscriu dins la zona de limitacions urbanístiques 

associada als següents establiments afectats per la legislació vigent en matèria d’accidents greus (AG): 

 Suministros Martí, S.A., afectat en nivell inferior, amb una franja de seguretat de 100 m i un risc 

individual que sobresurt de la mateixa. 

 Comercial Godó SL, afectat en nivell superior, amb una franja de seguretat de 225 m i un risc 

individual que queda confinat dins la mateixa. 

Segons el plànol annex a l’informe esmentat, el traçat de la Via Blava queda fora de la franja de seguretat 

dels dos establiments, i s’inscriu puntualment dins la zona de risc individual de l'establiment "Suministros 

Martí".  

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/inundabilitat/zi_hidraulica.htm
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/inundabilitat/zi_geomorfologia.htm
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Figura 13. Localització d’establiments afectats per la normativa d’accidents greus (AG). Font: Subdirecció 

General de Seguretat Industrial. Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 

4. Avaluació dels efectes ambientals del Projecte 

En aquest apartat es presenta una identificació i valoració dels possibles efectes ambientals que es poden 
generar amb el desenvolupament del Projecte, tant en la fase d’obres (fase d’execució) com en la fase 
d’explotació. La metodologia emprada es basa en els criteris i conceptes tècnics establerts a la Llei 
21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental (la qual substitueix el Real Decret Legislatiu 1/2008, 
d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte ambiental de projectes, així 
com les modificacions posteriors). 

4.1. Identificació dels efectes ambientals 

Per tal de valorar els efectes ambientals que es poden derivar del desenvolupament del Projecte s’han 
tingut en consideració tant els efectes que es poden produir durant la fase d’execució (fase d’obres) com 
els efectes derivats dels futurs usos i funcionament de les instal·lacions (fase d’explotació).  
 
En primer lloc, s’han identificat les principals accions i transformacions que poden generar impactes. A 
tal efecte, s’ha partit d'un llistat genèric d'accions durant les fases d'obres i d'explotació. L'objectiu 
fonamental és identificar les accions que, per la seva naturalesa, condicionants i efectes sobre l'entorn, 
contribueixen a reduir o incrementar la qualitat ambiental de l'àmbit d'estudi. Aquestes accions són les 
següents: 
 

 Instal·lacions d’obra (parc de maquinària, zones d’aplec de materials, etc.). 

 Obertura de camins i trànsit de vehicles d'obra. 

 Enderroc d’elements construïts i neteja de runa i altres elements.  

 Esbrossades i decapatge dels terrenys.  

 Excavacions i terraplenats per a la configuració de camins (inclou l’adequació dels ferms, d’acord 
amb les diverses tipologies definides en el Projecte). 

 Execució d’infraestructures (guals, murets de gabions, etc.). Inclou formigonats. 

 Actuacions de recuperació ambiental i paisatgística de l’espai fluvial (inclou plantacions). 

 Elements de senyalització i mobiliari urbà. Inclou les fonamentacions corresponents. 

 Freqüentació i ús públic de l'espai fluvial en fase d'explotació. 
 
A continuació, i a partir de l’estudi de l’estat actual del medi, s’han seleccionat els aspectes ambientals 
més rellevants en l’àmbit d’estudi, i que poden resultar afectats directament o indirecta, per l’execució del 
Projecte. Entre els factors analitzats globalment es descriuen els següents:  
 

 Medi físic: la qualitat atmosfèrica, la qualitat acústica, els factors climàtics, la qualitat del medi 
nocturn, la geologia, la geomorfologia i els sòls, i la hidrologia superficial i subterrània. 

 Medi natural: la vegetació, la fauna, la biodiversitat, els espais naturals i la connectivitat biològica. 

 El paisatge. 

 La ordenació territorial i les figures de protecció ambiental. 

 Medi socioeconòmic: la població, la salut humana, l’activitat econòmica, i les infraestructures 
existents. 

 El patrimoni cultural. 

 Recursos naturals: l’aigua, els recursos energètics i la generació de residus. 
 
Finalment, s’elabora una matriu creuada que permet una primera identificació de les interaccions que es 
poden produir entre les accions del projecte i els aspectes ambientals considerats; aquestes interaccions 
es denominen impactes potencials directes (ID) o risc d’impacte. Els efectes produïts per les accions del 
projecte es valoren respecte l'estat inicial del mitjà físic, i amb l'experiència prèvia adquirida durant el 
seguiment d'obres similars a la qual es valora en aquest estudi. Això permetrà identificar posteriorment 
els impactes indirectes i valorar els efectes de tots dos sobre cada factor ambiental.  
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A continuació es presenta la matriu d'impactes directes identificats a partir de l'encreuament entre les 
accions del Projecte i els vectors ambientals afectats. S’indiquen, en color taronja, les interaccions que, 
a priori, es preveu que siguin més significatives, i en color blau, aquelles que es preveuen de signe positiu. 
En els casos en què les actuacions del Projecte no s’estima que puguin tenir efectes sobre un determinat 
aspecte o factor ambiental, la interacció s’ha considerat nul·la o irrellevant (marcada amb un signe – a la 
taula). 
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Qualitat atmosfèrica ID1 ID1 ID1 ID1 - - - - 

Qualitat acústica ID2 ID2 ID2 ID2 - - - ID2 

Qualitat del medi nocturn - - - - - - - - 

Geologia, geomorfologia i 
balanç de materials 

ID3 ID3 ID3 ID3 ID3 - ID3 - 

Edafologia ID4 ID4 ID4 - ID4 ID4 - - 

Hidrologia superficial ID5 ID5 ID5 ID5 ID5 ID5 - - 

Hidrologia subterrània ID6  ID6 - ID6 - - - 

Flora i vegetació ID7 ID7 ID7 - ID7 ID7 ID7  

Fauna ID8 ID8 ID8 - - ID8 ID8 ID8 

Hàbitats i ecosistemes ID9 ID9 ID9 - ID9 ID9 ID9 - 

Connectivitat biològica  ID10 ID10 ID10 ID10 ID10 - - 

Paisatge ID11 ID11 ID11 ID11 ID11 ID11 ID11 - 

Ordenació del sòl i 
Figures de protecció 

ID12 ID12 ID12 ID12 ID12 ID12 ID12 ID12 

Usos del sòl i activitat 
econòmica 

ID13 - - - ID13 ID13 ID13 ID13 

Infraestructures béns 
materials 

ID14 - ID14 ID14 ID14 - ID14 - 

Patrimoni cultural - - - - - - ID15 - 

Població i salut humana - - - - - - - ID15 

Recursos naturals ID16 - - - - ID16 - - 

Canvi climàtic ID17 - - - - ID17 - - 

 

El llistat d'impactes potencials directes (ID) o risc d'impacte resultant de la interacció del projecte amb els 
aspectes ambientals és el següent: 
 
ID1. Risc d'increment de partícules i gasos en l'aire 
ID2. Risc de contaminació acústica 

ID3. Risc d'impacte sobre la geologia, la geomorfologia i el balanç de materials 
ID4. Pèrdua, compactació o risc de contaminació dels sòls 
ID5. Risc d'afecció  a les aigües superficials 
ID6. Risc d'afecció a les aigües subterrànies 
ID7. Risc d'impactes sobre la flora i la vegetació 
ID8. Risc d'impactes sobre la fauna i els hàbitats faunístics 
ID9. Risc d'afecció a hàbitats i ecosistemes 
ID10. Pèrdua de connectivitat biològica 
ID11. Alteració de la qualitat paisatgística 
ID12. Risc d'afecció a espais protegits 
ID13. Canvis en els usos del sòl 
ID14. Afecció a béns materials i infraestructures 
ID15. Risc d'afecció a la població i a l’activitat econòmica de la zona 
ID16. Risc de sobreexplotació de recursos naturals. 
ID17. Contribució als efectes del canvi climàtic 
 
La caracterització i avaluació dels impactes es realitza segons els criteris i conceptes tècnics establerts 
a la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental. La valoració preliminar dels impactes 
potencials es fa en funció de l'efecte d'un determinat impacte sobre els factors ambientals, i del grau 
d'atenuació o millora de les mesures correctores aplicades. 
 

 Compatible: aquell efecte la recuperació del qual és immediata una vegada ha conclòs l’activitat que 
el produeix, i no necessita de pràctiques protectores o correctores. S’aplica així mateix als efectes 
positius. 

 Moderat: aquell efecte o impacte que suposarà una modificació de les condicions ambientals actuals, 
però que es valora globalment com a assumible pel medi. Sovint requereix l’aplicació de pràctiques 
protectores o correctores, mitjançant les quals es  preveu que es produeixi una recuperació de les 
condicions ambientals inicials a mig termini. 

 Sever: aquell el qual suposarà una modificació severa de les condicions ambientals actuals, amb 
una pèrdua o alteració notable d’elements de valor ambiental alt. Requerirà l’aplicació de mesures 
correctores o protectores intensives i, fins i tot amb l’aplicació d’aquestes mesures, la recuperació 
pot requerir un període de temps dilatat. 

 Crític: aquell d’una magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una 
pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, 
fins i tot amb l’aplicació de mesures correctores. 

 
A continuació es presenta una anàlisi qualitativa dels impactes potencials sobre els diferents vectors 
ambientals causats pel Projecte. 

4.2. Descripció i avaluació dels impactes 

4.2.1. Impactes sobre la qualitat de l'aire 

L’àmbit del Projecte s’inscriu en la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) núm. 5, corresponent a la Catalunya 

Central.  

Segons la informació disponible al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, en aquesta  ZQA, els 

nivells de qualitat de l'aire mesurats pels principals contaminants (diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, 

el monòxid de carboni, l'ozó troposfèric, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les 

partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom), a l’any 2014, van ser inferiors 

als valors límit legislats per la normativa vigent. Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i 

benzo(a)pirè, no es van superar els valors objectiu establerts a la legislació. Al municipi d’Igualada, 

tanmateix, es van superar en diverses ocasions (fins a 59) els límits qualitat de l’aire semihorari per al 

sulfur d’hidrogen.  
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Les actuacions del Projecte s’inscriuen en un entorn majoritàriament rural i peri-urbà, encara que 

determinats trams del camí travessen zones properes a nuclis urbans. Els principals focus d’emissió de 

contaminants a l’atmosfera s’estima que són el trànsit rodat (especialment, a l’autovia A-2) i determinades 

activitats industrials, especialment les ubicades al polígon industrial Les Comes d’Igualada, i en el marge 

esquerre de la riera d’Òdena, aigües amunt del nucli de Vilanova del Camí.  

Durant la fase d’execució de les obres, determinades actuacions d’obra, com ara els treballs 

d’esbrossada, els moviments de terres (excavació i terraplenat de materials), o bé el trànsit de maquinària, 

poden comportar l’emissió de partícules sòlides a l’atmosfera: principalment pols (com a conseqüència 

de les esbrossades i del moviment de terres), però també metalls pesants i gasos (derivats del moviment 

de maquinària dins l’obra). Malgrat que l’increment dels nivells de pols i de contaminants a l’atmosfera 

pot arribar a ser notable, tenint en compte l’abast i les característiques de l'obra, aquest impacte serà 

temporal (en finalitzar les obres, es recuperaran els nivells d’immissió habituals), molt localitzat, reversible 

(l'alteració pot ser assimilada per l'entorn), i recuperable, pel que es valora globalment com a compatible.  

Durant la fase d'explotació no es preveu que es puguin produir impactes significatius, ja que els usos 

previstos a l'àmbit del projecte no impliquen cap activitat potencialment contaminant. 

En conjunt, els risc d’impactes sobre la qualitat atmosfèrica es valora com a compatible: 

Impacte ID1 Augment de partícules i gasos en l'aire 

Accions causants d'efectes 
ambientals 

Esbrossades, moviments de terra i trànsit de maquinària. 

Localització En tot l’àmbit de les obres. 

Descripció dels efectes 
ambientals 

Increment puntual de pols i dels nivells contaminants durant la fase d'obres.  

S'originaran emissions de partícules sòlides, i també metalls pesats i gasos. 

L'entitat de l'obra i les característiques dispersants de l'atmosfera fan preveure 
uns nivells de contaminació assumibles. 

Caracterització MÍNIM, NEGATIU, DIRECTE, SIMPLE, A CURT TEMINI, TEMPORAL, 
REVERSIBLE, RECUPERABLE, IRREGULAR, CONTINU, LOCALITZAT, 
PROPER A l'ORIGEN 

Valoració dels efectes COMPATIBLE 

Mesures preventives, 
minimitzadores o correctores.  

Regar periòdicament els camins i zones de trànsit de maquinària mentre duri 
la fase d'obres. 

4.2.2. Impactes sobre els nivells acústics 

El soroll és una molèstia generada sobre els usuaris de la zona per l'augment dels nivells sonors. La 

propagació del soroll actua combinada amb la distància, de manera que, en augmentar-la, el soroll 

s'atenua per un efecte de dispersió i d'absorció energètica de les ones per l'atmosfera i el terreny que 

separa la font emissora del receptor.  

Els nivells de soroll existents en l'àmbit del projecte són molt variables, en funció de la proximitat als nuclis 

urbans, a les vies de comunicació i a les activitats industrials. Així, per exemple, en trams allunyats dels 

nuclis urbans (per exemple, en el meandre del Cementiri Nou), els nivells de soroll són baixos, de l’ordre 

de 40-45 dbA, propis de les zones rurals no urbanitzades. En trams propers a vies de comunicació amb 

nivells de trànsit elevat (per exemple, el tram de la riera d’Òdena proper a l’autovia A-2), els nivells de 

soroll poden arribar a ser de l’ordre de 60-70 dbA. En els trams en què el camí travessa zones urbanes 

o periurbanes (horts urbans, etc.), aquests nivells poden ser intermitjos, en funció del tipus d’activitats 

que s’hi desenvolupen, dels nivells de trànsit, etc.. 

Els efectes del projecte sobre els nivells acústics s’han valorat en funció dels canvis en els nivells actuals 

de soroll, així com del nombre de receptors existent.  

Durant la fase d'obres, les operacions relacionades amb es moviments de terres (excavació, transport i 

abassegament de materials), així com el trànsit de maquinària i vehicles poden comportar nivells de soroll 

puntualment elevats. En el tram comprès entre Cal Roca de la Pedrissa i els camps de la Casa Nova és 

on es detecta uns nivells de soroll més baixos; tanmateix, en aquest tram no s’observen habitatges aïllats 

que puguin ser receptors d’increments de soroll significatius respecte de la situació actual. En entorns 

urbans o periurbans, l’increment dels nivells de soroll pot afectar un nombre variable de veïns, tot i que 

en aquest cas els nivells de soroll actuals ja solen ser força elevats. En qualsevol cas, aquestes afeccions 

seran molt localitzades, centrades a les hores de treball, i desapareixeran en finalitzar les obres. L'impacte 

potencial es preveu que sigui mig, probable, a curt termini, temporal, reversible i discontinu, centrat en 

les hores de treball, per la qual cosa es valora com a moderat. 

Durant la fase d'explotació, l’ús principal del camí serà no motoritzat (a peu, en bicicleta, a cavall, etc.), 

tret dels trams en els quals s’admet un ús mixt, per garantir l’accés de propietaris i veïns a les finques 

agrícoles. Durant aquesta fase es pot produir un increment puntual dels nivells de soroll, especialment 

en caps de setmana i durant activitats col·lectives. Tanmateix, tenint en compte que la major part del 

traçat dels camins és existent, i que els nous trams de camí travessen zones no urbanitzades (o 

relativament allunyades d’habitatges aïllats), no s’estima que es puguin produir molèsties significatives 

sobre la població local. 

Impacte ID2 Risc de contaminació acústica  

Accions causants d'efectes 
ambientals 

Moviment de maquinària i trànsit de vehicles. 

Explotació del camí amb trànsit no motoritzat. 

Localització En tot l’àmbit de les obres. 

Descripció dels efectes 
ambientals 

(1) Increment dels nivells de soroll durant la fase d'obres. En l’entorn rural i 
peri-urbà el nombre de receptors és molt baix. No s’identifiquen habitatges 
aïllats propers a la futura traça.  

(2) Durant la fase d’explotació s’estima un increment puntual dels nivells de 
soroll, especialment en caps de setmana i durant activitats col·lectives. 

Caracterització MIG, NEGATIU, DIRECTE, SIMPLE, A CURT TERMINI, TEMPORAL, 
REVERSIBLE, RECUPERABLE, IRREGULAR, CONTINU, LOCALITZAT, 
PROPER A l'ORIGEN 

Valoració dels efectes (1) MODERAT 

(2) COMPATIBLE 

Mesures preventives, 
minimitzadores o correctores  

La velocitat dels vehicles d'obra no ha de superar els 40 km/h. 

Limitar les obres a l'horari diürn (de 8 del matí a 8 de la tarda). 

 

4.2.3. Impactes sobre la geologia, la geomorfologia i el balanç de materials 

L’anàlisi dels efectes sobre la gea s’ha centrat en els possibles impactes sobre elements geològics 

d’interès, la geomorfologia i el balanç global de materials. 

Pel que fa als riscos d’afecció a elements geològics catalogats o d’interès, cal dir que a l’àmbit d’estudi 
no es descriu cap espai d’interès geològic inclòs a l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya. 

Els riscos sobre la geologia i la geomorfologia, per tant, són els deguts a les actuacions que comporten 

moviments de terres: excavacions i terraplenats per a la configuració de la traça dels nous trams de camí, 

així com de les diverses estructures acompanyants (guals, murets de gabions i esculleres, en punts 

localitzats).  
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En el disseny dels nous trams de camí s’ha procurat la mínima intervenció sobre el territori, adaptant el 

perfil longitudinal dels camins al relleu actual, i minimitzant la generació de talussos i els moviments de 

terres associats. En els trams de millora de camins existents únicament es preveu una aportació puntual 

de terres, per tal de regularitzar el terreny i evitar la formació de nous xaragalls. L’obertura de nous trams 

de camí, per tant, no es preveu que pugui generar modificacions significatives en el relleu dominant de 

cada zona, atès que no comportarà desmunts ni terraplens d’alçada significativa. Els talussos que es 

generin com a conseqüència de desmunts i terraplens tindran un alçada màxima de 2-3 m, i un pendent 

3H:2V, apte per a ser revegetada. 

Pel que fa al balanç global de terres i materials, d’altra banda, es valora el següent:  

 Una part important de les terres procedents de les excavacions de nous trams de camins seran 

aprofitades en la pròpia obra, per a la configuració de terraplens. Tot i així, d’acord amb els càlculs 

realitzats, s’estima un excedent global de terres procedents de les excavacions (material no 

aprofitable) d’uns 1.402 m3 (vegeu Annex 7.Moviments de terres). Les terres sobrants de les 

excavacions no es podran escampar en els terrenys propers a la traça, sinó que es gestionaran amb 

criteris de sostenibilitat (vegeu apartat 5 del present Annex). 

 Pel que fa a la terra vegetal, s’estima un dèficit d’uns 300 m3 de terres vegetals en el conjunt de 

l’obra. Aquestes terres s’hauran de portar de préstecs exteriors a l’obra, i hauran de complir amb les 

característiques especificades en e Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte. En els trams en 

què l’obertura del camí afecta a zones agrícoles, la terra vegetal excavada per a la configuració del 

calaix del camí (habitualment, d’una amplada de 3 m i 0,4 m de profunditat) serà reaprofitada per a 

la configuració d’una petita mota de terres en el costat interior del camí, la qual tindrà la funció de 

“cuneta” (per evitar l’entrada d’aigües a l’interior del camí) i una funció paisatgística (doncs serà 

revegetable). En qualsevol cas, la terra vegetal que pugui resultar excedent en les operacions de 

decapatge s’haurà de gestionar degudament, i es reutilitzarà en la pròpia obra (preferentment en el 

mateix tram en què s’hagi obtingut), ja sigui per a la millora dels terrenys en les Zones de recuperació 

de l’espai fluvial (ZREF), o per a la restauració d’àmbits que hagin resultat afectats per les obres. 

 Finalment, l’arranjament dels camins requerirà l’aportació de materials de préstec, principalment de 

sòls seleccionats per a la base del camí, tot-ú natural i sauló blocs de pedra d’escullera, i pedra per 

a la formació de murets de gabions. Pel que fa al volum de sòls seleccionats, s’estimen unes 

necessitats d’uns 3.009 m3; d’altra banda, es requereixen uns 1.862 m3 de barreja de tot-ú i sauló 

al 50% per a la configuració dels ferms pròpiament dits (Ferm tipus 1). S’estimen també unes 

necessitats d’uns 217 m3 de pedra i de 197 m3 de graves per a la configuració de murs de gabions, 

i d’uns 460 m3 d’escullera i uns 261 m3 de graves per a la configuració dels guals. Tots aquests 

materials hauran de procedir de pedreres degudament legalitzades, o bé de plantes de reciclatge de 

materials de la construcció. Els impactes sobre les zones de préstec, per tant, es valoren com a 

moderats. 

Com a vies de gestió més sostenible dels materials excedents de l’obra s’hauran de considerar, per 

aquest ordre, les següents: a) ús de les terres sobrants en altres obres deficitàries en terres, properes a 

l’àmbit del Projecte b) ús del material sobrant en activitats extractives en actiu que estiguin en procés de 

restauració integrada c) legalització d’abocadors de terres sobrants de l’obra, i d) transport de les terres 

sobrants a abocadors autoritzats.  

En qualsevol cas, previ a l’inici de les obres caldrà elaborar un Pla de gestió de terres i materials de l’obra, 

en el qual es defineixin amb exactitud els volums de terres a mobilitzar, les vies de reutilització i/o 

valoració, així com la procedència dels materials de préstec. 

La caracterització i valoració dels impactes sobre la geologia, geomorfologia i el balanç de materials es 

resumeix a la taula següent: 

Impacte ID3 Canvis morfològics del terreny i desequilibris en el balanç de materials 

Accions causants d'efectes 
ambientals 

Excavació i terraplenats de terres per a la configuració de nous trams de 
camí.  

Excavació localitzada en zones de badlands. 

Localització En tot l’àmbit de les obres. 

Descripció dels efectes 
ambientals 

(1) Afeccions a elements geològics d’interès 

(2) Canvis sobre la geomorfologia del terreny 

(3) Desequilibris en el balanç global de materials   

Caracterització (1) MIG, DIRECTE, SIMPLE, A CURT TERME, PERMANENT, 
IRREVERSIBLE, RECUPERABLE, IRREGULAR, LOCALITZAT, PROPER A 
l'ORIGEN 

(2) MIG, DIRECTE, SIMPLE, A CURT TERME, PERMANENT, 
IRREVERSIBLE, RECUPERABLE, IRREGULAR, LOCALITZAT, PROPER A 
l'ORIGEN 

(3) MÍNIM 

Valoració dels efectes (1) MODERAT 

(2) MODERAT 

(2) MODERAT 

Mesures preventives, 
minimitzadores o correctores  

A l'inici de les obres s'establirà un Pla de gestió de terres i de materials d'obra, 
el qual definirà les actuacions per garantir la gestió de les terres amb criteris 
de sostenibilitat (vegeu apartat 5 del present Annex). 

Aquest Pla haurà de ser supervisat i acceptat per la Direcció de l’obra i per la 
vigilància ambiental competent. 

4.2.4. Impactes sobre els sòls 

L'afectació al mitjà edàfic ve donada bàsicament per la destrucció directa del sòl en els terrenys afectats 

per les obres, així com pel risc de contaminació del mateix degut a abocaments (accidentals o no). Els 

riscos potencials d'afecció als sòls, ja sigui per pèrdua dels mateixos o bé per contaminació, es produiran 

principalment durant les accions de decapatge i excavació del terreny per a la configuració dels camins, 

però també es poden produir amb les accions de terraplenat de materials, així com a conseqüència del 

trànsit de maquinària, i a les instal·lacions d'obra. 

Les actuacions que planteja el Projecte únicament afecten sòls edàfics naturals o semi-naturals (sòls 

agrícoles) en aquells trams en què es proposa l’obertura d’una nova traça, per connectar trams de camí 

existents. La longitud total de nous trams de camí es d’uns 1.300 lineals (un 18% de la longitud total). 

D’aquests, la major part dels terrenys afectats corresponen a sòls agrícoles, i no a sòls edàfics ben 

desenvolupats. En qualsevol cas, tota la terra vegetal obtinguda en les operacions de decapatge 

(excavació de terra vegetal) serà reaprofitada en la pròpia obra, en la restauració dels terraplens 

obtinguts, formant motes de terra paral·leles al camí, o en la recuperació d’espais fluvials (ZREF). La 

pèrdua global de sòls edàfics es valora com a assumible, i es veurà compensada amb la recuperació de 

sòls en altres àmbits de l’obra, mitjançant actuacions com la desocupació de marges fluvials en les ZREF, 

etc.    

Les actuacions plantejades, d’altra banda, comporten un risc de contaminació dels sòls per abocament 

accidental de substàncies contaminants durant la fase d'obres (olis o combustibles de la maquinària, 

aigües residuals de neteja o sanejament, etc.). Aquest risc es valora com de probabilitat baixa i de 

magnitud moderada i abast localitzat (principalment, en les zones habilitades com a parc de maquinària), 

pel que es valora globalment com a assumible. A fi de minimitzar aquest risc, el parc de maquinària haurà 

de quedar situat sobre sòls pavimentats. En qualsevol cas, s'hauran d'aplicar mesures minimitzadores i 

preventives, les quals es descriuen a l’apartat 5 del present Annex. 

La caracterització i valoració dels impactes sobre els sòls es resumeix a la taula següent 
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Impacte ID4 Pèrdua, compactació o risc de contaminació de sòls 

Accions causants d'efectes 
ambientals 

Moviments de terres i execució d’infraestructures hidràuliques i 
fonamentacions 

Instal·lacions d’obra 

Trànsit de maquinària 

Localització  Parc de maquinària 

Tot l’àmbit de les obres 

Descripció dels efectes 
ambientals 

(1) Pèrdua de sòl edàfic natural. En l'àmbit d'estudi predominen els sòls 
agrícoles i els sòls forestals, amb horitzons orgànics discrets. 

(2) Risc de contaminació de sòls.  

Impactes indirectes Risc de contaminació de les aigües subterrànies. 

Caracterització (1) MIG, NEGATIU, DIRECTE, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
IRREVERSIBLE, RECUPERABLE, APARICIÓ IRREGULAR, DISCONTINU, 
LOCALITZAT, PROPER A l'ORIGEN. 

(2) MÍNIM, NEGATIU, DIRECTE, SINÈRGIC, A MIG TERMINI, 
PERMANENT, REVERSIBLE, RECUPERABLE, LOCALITZAT, LLUNY DE 
L'ORIGEN 

Valoració dels efectes (1) MODERAT 

(2) COMPATIBLE 

Mesures preventives, 
minimitzadores o correctores  

Veure punt 5 del present Annex. 

 

4.2.5. Impactes sobre els sistemes hídrics 

Els principals riscos que es poden produir sobre els sistemes hídrics per l'execució del Projecte són el 

risc d’intercepció i contaminació d’aigües superficial i subterrànies, així com el risc d’afecció a zones 

inundables.  

Risc d’intercepció i/o contaminació d’aigües superficials 

El risc de contaminació de les aigües superficials es pot produir per l'abocament accidental de 

contaminants o altres materials en les obres que interfereixen en l’espai fluvial (obertura de nous trams 

de camí, construcció de guals, etc.).  

El camí fluvial projectat intercepta amb la riera d’Òdena en 7 punts, en 5 dels quals la llera ja  es troba 

parcialment modificada. En total, el projecte preveu la construcció de 7 estructures de creuament 

noves, amb les característiques següents: 

 6 Guals multi-calaix: Els guals de Cal Teixidó, Cal Roca, gual del Cementiri, gual de La Casa Nova, 

gual del C/Gran Bretanya i gual de Can Busqué requereixen garantir el pas de vehicles, de manera 

que s’han dissenyat mitjançant calaixos prefabricats. L’estructura de pas té tres ulls, mitjançant 6 

calaixos prefabricats de 2,5 m de base x 2,0 m d’alçada, per tal de configurar una plataforma amb 

4,0 m d’ample. Durant la construcció d’aquests guals caldrà desviar la riera, i realitzar l’obra en dues 

fases. Es protegiran els laterals de l’obra de fàbrica amb escullera lateral aigües amunt i aigües avall. 

 1 Gual de tipus plataforma: Aquests tipus d’estructura s’ha projectat per a pas de vianants en el gual 

del C/ Països Baixos. En aquest punt no s’ha considerat necessari garantir el pas de vehicles, ja que 

l’accés als camps de la Casa Nova es realitzat per altres camins. Aquest gual té una llum de 9,3 m, 

i una amplada de 2,60 m en la seva part superior. 

Les característiques constructives d’aquestes estructures es descriu en detall a l’Annex 8. Càlculs 

estructurals. La capacitat de desaigua de les mateixes es justifica degudament a l’Annex 5. Hidrologia i 

drenatge.  

La construcció d’aquestes estructures i comportarà excavacions localitzades sobre la llera del riu (per a 

la construcció de les fonamentacions), així com altres actuacions (desviaments temporals del riu 

mitjançant moviments de terres, escullerats, formigonat in situ). Aquestes actuacions comporten un risc 

de produir algun tipus d'abocament accidental a les aigües superficials. Tenint en compte que les obres 

seran molt localitzades, i s’executaran en un període de temps relativament curt, s’estima que el risc serà 

de probabilitat alta però temporal i localitzat; aquest risc es valora globalment com a moderat, i caldrà 

aplicar les mesures preventives i correctores que es descriuen en el capítol 5 del present Annex. 

Durant la fase d’explotació, finalment, els usos que es preveuen (usos de passejada i esportius en l’espai 

públic) no s’estima que puguin produir riscos d’intercepció i/o contaminació de les aigües superficials en 

cap dels àmbits del Projecte.  

Risc d’intercepció i contaminació de les aigües subterrànies 

L’àmbit del Projecte inclou els marges fluvials de la riera d’Òdena. Els sistema d’aqüífer associat a aquest 

curs d’aigua superficial té un cabal molt variable, lligats al règim de pluges.  

Les actuacions que proposa el Projecte comporten un risc d’intercepció i contaminació de les aigües 

subterrànies, especialment en els punts on el camí intercepta amb la llera del riu, on es preveu la 

construcció de guals. La construcció d’aquestes estructures, amb una base d’escullera de gairebé 1m de 

potència, s’estima que comportarà una interrupció temporal en la continuïtat de les aigües subterrànies, 

centrada en la fase d’execució. Durant la fase d’explotació s’estima que la base d’escullera serà 

permeable. 

El risc d’intercepció de les aigües subterrànies, per tant, es valora com notable, tot i que molt localitzat i 

temporal (mentre durin les obres de construcció dels guals). A tal efecte, caldrà aplicar les mesures 

preventives i correctores que es descriuen en el capítol 5 del present Annex. 

D’altra banda, el risc de contaminació (per vessaments accidentals de substàncies contaminants als sòls 

o a les aigües superficials, i posterior infiltració de les mateixes cap als nivells freàtics), també es 

considera significatiu, especialment a les zones on es duguin a terme excavacions, així com en el parc 

de maquinària. Aquest risc es valora de probabilitat mitjana, i d'efectes sinèrgics, encara que reversibles. 

Globalment, es valora com a moderat, per la qual cosa s'hauran d'aplicar les mesures preventives i 

correctores descrites en a l’apartat 5 del present Estudi. 

Durant la fase d’explotació no es preveu que es puguin produir riscos d’intercepció i/o contaminació de 

les aigües subterrànies en cap dels àmbits del Projecte.  

Risc d’afecció a zones inundables 

Les actuacions que proposa el Projecte es situen en àmbits properes a la riera d’Òdena, en zones més o 

menys inundables. 

D’acord amb la informació gràfica extreta de la web de l’ACA, corresponent al document de Planificació 

de l’espai fluvial dels rius Llobregat i Anoia (en procés de revisió), una bona part del traçat del camí fluvial 

actual s’inscriu dins la Zona Inundable segons criteris geomorfològics (vegeu plànol 2.3. del Projecte).  

Pel que fa als nous trams de camí, i seguint les directrius marcades per l’ACA, sempre que ha estat 

possible, s’ha intentat que la nova traça quedi situada a recer de la Zona Fluvial, definida per la cota 

d’inundació de l’avinguda d’un període de retorn aproximadament de 10 anys, o a recer de la zona 

inundable segons criteris geomorfològics. Aquest criteri, naturalment, no es compleix en els punts de 

creuament amb la llera del riu, en els quals es projecten els guals, ni tampoc en alguns trams de camí 

existent, ben consolidats (per exemple, el camí de les hortes de Can Busqué).  

Pel que fa als riscos d’inundabilitat, el present Projecte inclou un Estudi hidrològic i hidràulic, realitzat per 

AMB, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL (Vegeu Annex 5). L’estudi hidrològic defineix els cabals 

d’avinguda de les conques en els punts de creuament de la Via Blava amb la riera d’Òdena; d’altra banda, 

en l’estudi hidràulic s’analitza el comportament de les noves estructures projectades (guals) sobre les 

zones inundables per a diferents períodes de retorn. 
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Les geometries dels nous guals projectats s’han definit per a garantir el pas del cabal que només se 

supera el 5% del temps al llarg de l’any. Aquests cabals s’obtenen de la publicació de l’Agencia Catalana 

de l’Aigua Els recursos hídrics en règim natural a les conques internes de Catalunya (1940-2000). Així 

mateix, s’ha comprovat que no produeix excessives sobre-elevacions en períodes d’avinguda. L’estudi 

conclou que l’execució d’aquestes estructures no comportarà modificacions significatives sobre les zones 

de diferent inundabilitat associades a la riera d’Òdena. Les sobreelevacions induïdes en la làmina d’aigua 

en avinguda per la presència de les noves estructures assoleixen màxims localitzats de l’ordre de 9 cm. 

Finalment, a la taula següent es resumeix la caracterització i valoració dels impactes potencials sobre la 

xarxa hidrològica: 

Impacte ID5 

Impacte ID6 

Risc d'afecció a la hidrologia superficial 

Risc d’afecció a la hidrologia subterrània 

Accions causants d'efectes 
ambientals 

Moviment de maquinària i transport de materials a les proximitats de la xarxa 
de cursos fluvials 

Excavacions per a construcció d’estructures en les lleres fluvials. 

Vessaments accidentals d’olis, hidrocarburs i altres contaminants durant les 
operacions d’excavació i fonamentació d’estructures. 

Localització En els punts de creuament dels camins amb els cursos d’aigua superficials. 

Descripció dels efectes 
ambientals 

(1) Risc d’intercepció i contaminació de les aigües superficials. 

(2) Risc d’intercepció i contaminació de les aigües subterrànies. 

(3) Risc de modificació de les zones inundables de la riera d’Òdena 

Impactes indirectes Risc d’afecció a la flora i a la fauna associada. 

Caracterització (1) NOTABLE, NEGATIU, DIRECTE, SIMPLE, A CURT TERMINI, 
TEMPORAL, REVERSIBLE, RECUPERABLE, APARICIÓ IRREGULAR, 
DISCONTINU, LOCALITZAT, ALLUNYAT DE L’ORIGEN 

(2) NOTABLE, NEGATIU, DIRECTE, SINÈRGIC, A CURT TERMINI, 
TEMPORAL, REVERSIBLE, RECUPERABLE, APARICIÓ IRREGULAR, 
DISCONTINU, LOCALITZAT, ALLUNYAT DE L'ORIGEN 

(3) MÏNIM 

Valoració dels efectes (1) i (2) MODERAT 

(3) COMPATIBLE 

Mesures preventives, 
minimitzadores o correctores  

Veure punt 5 del present Annex. 

La construcció de guals s'haurà de dur a terme en el mínim de temps 
possible, de tal forma que es garanteixi en tot moment el correcte desguàs 
de la xarxa hidrològica. 

En els guals es vetllarà per la restauració posterior dels marges afectats per 
les obres, d’acord amb les propostes de revegetació incloses en el projecte 
executiu. 

 

4.2.6. Impactes sobre la vegetació i els hàbitats 

L'impacte sobre la vegetació i els hàbitats s’ha valorat atenent a les superfícies d’afectació directa, i tot 

considerant les propostes de restauració del projecte.  

Com s’ha comentat a l’apartat 3.1. d’aquest document, d’acord amb la cartografia disponible, al llarg del 
traçat de la Via Blava d’Òdena s’identifiquen diversos hàbitats d’interès comunitari corresponents a 
pinedes mediterrànies (codi 9540, no prioritari), jonqueres i herbassars gramitoides humits, mediterranis, 
del Molinio-Holoschoenion (codi 6420, no prioritari),  alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi 
92A0, no prioritari), rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus 
canariensis) (codi 9240, no prioritari), rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 
Chenopodion rubri i del Bidention (codi 3270, no prioritari), i pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus 
nigra subsp. salzmannii) (codi 9530, prioritari). 
 
 

En alguns indrets de l’àmbit del Projecte, i especialment en trams meandriformes del riu, aquestes 
formacions presenten una bona estructura i un estat de conservació notable. 

Les actuacions del Projecte preveuen la recuperació d’un camí fluvial al llarg de la riera d’Òdena, en 

diversos trams que conserven un grau de naturalitat variable pel que fa a les formacions de ribera. En la 

major part del recorregut únicament es proposen actuacions de millora del ferm del camí (que correspon 

a un terreny natural compactat), o bé actuacions puntuals d’eixamplament. Aquestes actuacions  es 

preveu que tinguin un efecte mínim sobre els hàbitats i la vegetació.  

En els casos en què el camí queda interromput, així com en aquells trams en els quals no hi ha una traça 

definida, es proposa l’obertura de nous trams de camí. En aquests casos es preveu una esbrossada 

prèvia del terreny, en una amplada que correspon a l’amplada d’afectació (entre 3 i 9 metres d’amplada, 

variable en funció del pendent transversal del terreny). Tanmateix, només una part reduïda d’aquestes 

esbrossades afectaran a formacions de ribera d’interès (franges d’albereda, matollars de ribera, etc.),o 

bé a formacions forestals (boscos mixtes de pins i alzines, etc.). 

D’altra banda, a les Zones de Recuperació de l’espai fluvial (ZREF) es preveu una esbrossada selectiva 

de la vegetació – que inclou la poda de formació d’exemplars arboris i arbustius d’interès, l’eliminació de 

vegetació morta o seca, la neteja de la vegetació espontània en les zones d’horta, etc.), i l’eliminació 

localitzada de rodals de canya americana (Arundo donax). Aquestes actuacions es consideren 

necessàries per a la posterior potenciació de les comunitats de ribera que es pretenen restituir, i 

s’aplicaran únicament al 50% de la superfície total, tot preservant els exemplars arboris i arbustius 

autòctons i que presentin una bona estructura.  

D’acord amb els amidaments del Projecte, les superfícies d’esbrossada previstes es reparteixen de la 

manera següent:  

Fase/Lot 
Fase 1 Fase 2 

Total (m2) 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Esbrossades de camins 307,20 7.695,20 0,00 8.002,40 

Esbrossades selectives ZREF   8.071,90 8.071,90 

Esbrossades de canyars en ZREF   2.556,15 2.556,15 

Total esbrossades    18.630,45 

 

La superfície total d’esbrossada per a l’obertura de camins, per tant, s’estima en uns 8.000 m2. La major 

part d’aquestes superfícies corresponen a zones agrícoles o agro-forestals, en les quals únicament es 

preveu l’esbrossada de conreus, així com de petits retalls de pineda i matollars mediterranis.  

Només una petita part d’aquestes esbrossades afecten a formacions de ribera d’interès (alberedes i 

matollars de ribera), en els punts de creuament del camí amb els diversos cursos fluvials D’acord amb 

els treballs de camp efectuats, únicament s’identifiquen formacions de ribera d’un cert interès a l’entorn 

del guals del C/Països Baixos, del gual del Cementiri Nou, i del gual de Can Busqué. Considerant una 

superfície màxima d’afectació d’entre 150-200 m2 per gual (comptant tota la superfície d’afectació de la 

pròpia estructura, de l’escullera de protecció i de la traça del camí), això suposaria una afectació total 

d’entre 450-600 m2 d’hàbitats de ribera d’interès. 

L’afecció puntual a la vegetació de ribera, en qualsevol cas, quedarà àmpliament compensada amb les 

propostes de restauració ambiental i integració paisatgística de la Via Blava: d’una banda, mitjançant  les 

ZIP (Zones d’Integració Paisatgística) de les vores del camí, i per l’altra amb les Zones de recuperació 

de l’espai fluvial (ZREF), localitzades principalment en llocs propers a la riera ocupades per hortes, i 

també en altres zones on s’observa un grau d’alteració notable de la vegetació de ribera.  

A la taula següent es resumeixen les superfícies de les Zones d’Integració Paisatgística (ZIP) i ZREF en 

els diferents sectors de restauració ambiental definits a la Via Blava de la riera d’Òdena: 
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Sectors ZREF2 ZIP ZREF Superfície total 
Sector (m2) 

Sector 1 Cal Teixidor 521,30 303,80 825,10 

Sector 2 Cal Roca 496,90 0,00 496,90 

Sector 3 Meandre de Cal Roca + gual 531,10 3.118,80 3.649,90 

Sector 4 Camps de El Coto 288,80 0,00 288,80 

Sector 5 Gual del Cementiri 777,70 283,70 1.061,40 

Sector 6 Meandre del Cementiri 1.187,40 6.229,60 7.417,00 

Sector 7 Gual C/Països Baixos 0,00 103,70 103,70 

Sector 8 Camps de la Casa Nova 897,30 0,00 897,30 

Sector 9 Gual de la Casa Nova 0,00 472,80 472,80 

Sector 10 Polígon Les Comes 1.251,20 1.047,40 2.298,60 

Sector 11 Can Busqué 6.587,20 4.584,00 11.171,20 

Sector 12 C/d'Alemanya 1.284,10 0,00 1.284,10 

Sector 13 Desembocadura 640,40 0,00 640,40 

Total  14.463,40 16.143,80 30.607,20 

 

En resum, es preveu la recuperació de 1,6 ha de sòl com a Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial 

i de 1,4 ha de Zones d’Integració Paisatgística (ZIP).  

L’objectiu principal de les ZREF, concretament, és la desocupació dels marges fluvials (actualment 

ocupats per hortes i les diverses construccions associades) i la recuperació d'àmplies superfícies 

d'hàbitats de ribera (corresponents a l’hàbitat HIC 92A0, alberedes, salzedes i altres boscos de ribera). 

Aquesta recuperació s’assolirà mitjançant restauració morfològica del terreny i la plantació d’espècies 

arbòries, arbustives i herbàcies pròpies d’aquestes comunitats, i en part, per evolució natural. A les vores 

dels camins, així mateix, es proposa la plantació d’espècies arbòries i arbustives dels alzinars 

(corresponents a l’hàbitat HIC 9340, Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia). Les tipologies 

de plantació, espècies a emprar i actuacions complementàries es descriuen a l’ Annex 9.Plantacions i 

sembres.  

Aquestes actuacions es complementaran també amb l’ús de tècniques de bioenginyeria, basades en 

l’ús de sistemes combinats de material vegetal viu (plantes, estaques, feixines, etc.) i de material inert 

(fustes, pedres, malles de fibres naturals, etc.) per tractar problemes d’enginyeria. Aquest tipus de 

solucions tenen per objectiu minimitzar l’afecció a l’entorn natural, evitant la substitució de terrenys i també 

l’ús de materials impropis en una llera fluvial en estat natural (com serien, per exemple, altres solucions 

basades en l’ús d’esculleres, paviments de formigó, o estructures d’altres tipus). 

En qualsevol cas, les zones a esbrossar seran les indicades en un Pla d’esbrossada a elaborar  previ a 

l’inici de les obres, el qual haurà de ser validat per la Direcció de l’Obra. Aquest Pla haurà de recollir les 

possibles zones de vegetació d’interès a preservar, les quals s’hauran de delimitar i senyalitzar in situ; 

garantint la seva preservació fins a la finalització de les obres. 

Per tot l'exposat, l'impacte sobre la vegetació i els hàbitats d'interès es valora globalment com a 

compatible i de signe clarament positiu, tal com es resumeix a la taula següent: 

Impacte ID7 

Impacte ID9 

Risc d'afecció a comunitats vegetals i espècies de flora d'interès 

Risc d'afecció a hàbitats i ecosistemes 

Accions causants d'efectes 
ambientals 

Desbrossada i decapat, en el cas dels trams de camí de nova configuració. 

Podes i esbrossades puntuals, en el cas de trams existents que requereixen 
millora o eixamplament.  

Localització Superfícies d'ocupació de les obres 

Impacte ID7 

Impacte ID9 

Risc d'afecció a comunitats vegetals i espècies de flora d'interès 

Risc d'afecció a hàbitats i ecosistemes 

Descripció dels efectes 
ambientals 

Afecció a formacions vegetals de ribera: freixenedes, omedes i alberedes, 
juntament amb altres formacions arbustives i herbàcies, com ara jonqueres, 
herbassars higròfils, canyissars i bogars. 

Impactes indirectes Sobre la fauna 

Caracterització MÏNIM, NEGATIU, DIRECTE, SIMPLE, A CURT TERMINI, TEMPORAL, 
REVERSIBLE, RECUPERABLE, CONTINU, LOCALITZAT, PROPER A 
l'ORIGEN 

En conjunt, es proposa la restitució d'hàbitats de ribera en superfície de 1,6 
ha, per la qual cosa el balanç global dels impactes sobre la vegetació és 
clarament positiu.  

Valoració dels efectes COMPATIBLE 

Mesures preventives, 
minimitzadores o correctores  

Elaboració d’un Pla d’esbrossades, en el qual es recullin les zones o àmbits 
de vegetació d’interès a preservar (vegeu punt 5 del present Annex). 

Restauració ambiental i paisatgística de les diferents zones afectades per 
les obres, així com de les ZIP i ZREF. 

4.2.7. Impactes sobre la fauna 

Un dels objectius del Projecte és la millora de l’espai fluvial i, per tant, també dels hàbitats faunístics que 

aquest acull. Tanmateix, durant l’execució de les obres s’estimen certs riscos d’afecció directa a la fauna, 

els quals es poden concretar en: 

• Risc de destrucció i alteració d’hàbitats de caus i nius presents a l’àmbit de les actuacions.  

• Risc de molèsties a la fauna derivades del trànsit de maquinària i de personal de l'obra, accions que 

poden generar sorolls i pressió sobre la fauna per proximitat física. 

A l’entorn immediat de l’àmbit del Projecte es descriuen algunes espècies de fauna d’interès, 

especialment les lligades a l’hàbitat de ribera, com són la polla d’aigua (Gallinula chloropus), el rossinyol 

bastard (Cettia cetta), la granota verda (Pelophylax perezi), el gripau corredor (Bufo calamita), la reineta 

(Hyla meridionalis), la serp d’aigua (Natrix maura) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa). En termes 

generals, les afeccions que es poden produir sobre aquestes espècies poden ser degudes a la destrucció 

directa de caus i nius (micromamífers, rèptils amfibis oi aus principalment), o bé a molèsties degudes als 

sorolls i moviments d’obra. Aquests riscos es valoren globalment com assumibles, ja que la majoria 

d’aquestes espècies poden desplaçar-se, d'una forma o una altra, a àmbits molt propers, on es localitzen 

hàbitats similars i on no es produirà cap afecció. Per tant, el risc d’afecció a la fauna durant la fase d’obres 

es valora com a moderat.  

En qualsevol cas, per tal de minimitzar riscos sobre la fauna, durant l’execució de les obres caldrà aplicar 

certes mesures preventives i minimitzadors d’impacte, com ara dur a terme una prospecció faunística 

prèvia a l’inici de les obres, per descartar la possible presència d’espècies d’interès, programar 

adequadament els treballs desbrossada (intentant evitar els períodes de nidificació i cria de les espècies 

d’interès), delimitar correctament les superfícies d’afecció, etc.  

Durant la fase d'explotació, d’altra banda, poden produir-se molèsties sobre els poblaments faunístics de 

menor magnitud, principalment en zones properes als itineraris i espais destinats a l'ús públic. En aquesta 

fase, el risc d'impacte sobre la fauna vindrà donat per l’increment de la freqüentació humana, ja que la 

major presència de visitants podria causar molèsties sobre les poblacions faunístiques presents en 

l'àmbit. Tenint en compte que el traçat dels camins que es proposen són en gran part existents, i que no 

travessen zones especialment protegides (incloses en el PEIN o a la Xarxa Natura 2000) es considera 

que aquest risc és assumible.   

El risc d’impactes sobre la fauna es resumeix a la taula següent: 
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Impacte ID8 Molèsties sobre les poblacions faunístiques 

Accions causants d'efectes 
ambientals 

Fase d'obres: Moviment de terres, pas de maquinària, esbrossada, adequació 
de camins i revegetació. 

Fase d'explotació: Explotació dels itineraris, freqüentació humana. 

Localització Tot l’àmbit d’obra, parc de maquinària i instal·lacions auxiliars. 

Zones adjacents als camins fluvials i miradors. 

Descripció dels efectes 
ambientals 

(1) Fase d’obres:  

Destrucció o alteració d’hàbitats faunístics o bé de caus, nius, etc. 

Molèsties a la fauna derivades del trànsit de maquinària o de la proximitat de 
persones.  

(2) Fase d’explotació: Molèsties a la fauna derivades de la proximitat de 
persones. 

Caracterització (1) MIG, NEGATIU, DIRECTE, SIMPLE, A CURT TERMINI, TEMPORAL, 
REVERSIBLE, RECUPERABLE, CONTINU, LOCALITZAT, PROPER A 
l'ORIGEN 

(2) MÍNIM, NEGATIU, DIRECTE, SIMPLE, A CURT TERMINI, TEMPORAL, 
REVERSIBLE, RECUPERABLE, CONTINU, LOCALITZAT, PROPER A 
l'ORIGEN 

Valoració dels efectes (1) MODERAT  

(2) COMPATIBLE 

Mesures preventives, 
minimitzadores o correctores  

Realitzar una prospecció faunística prèvia a l’inici de les obres, programar 
adequadament les esbrossades i delimitar correctament les superfícies 
d’afecció. Caldrà evitar el pas de maquinària per camins diferents dels camins 
d'obra (vegeu punt 5 del present Annex). 

4.2.8. Impactes sobre el paisatge 

Els impactes sobre el paisatge són el resultat de la introducció, pèrdua o modificació d’un element en el 

territori que suposi un canvi important en la percepció que l’observador té del seu entorn.  

Les actuacions del Projecte no es preveu que puguin comportar efectes negatius sobre el paisatge, atès 
que no comporten moviments de terres notables, modificacions significatives sobre el relleu del terreny 
ni canvis en les textures o cromatismes dominants: 

 El perfil longitudinal del camí s’adapta al terreny actual. Els moviments de terres per l’obertura de 

nous trams de camí seran discrets, i donaran lloc  a petits desmunts i terraplens, d’alçada mitjana 

inferior a 2 m.  

 Els paviments projectats per als diferents trams del camí es defineixen d’acord amb les 

característiques del seu entorn immediat: així en els trams situats en l’entorn agrícola i forestal es 

preveu l’ús de terres de la pròpia zona compactades, o bé l’aportació d’una barreja de tot-ú i sauló 

(al 50%); en els trams propers als nuclis urbans es mantenen els paviments existents. 

 En els trams del camí que travessen zones d’horta, la desocupació dels marges de ribera i el 

desmuntatge dels diversos elements construïts (casetes d’eines, magatzems, sèquies, petites 

basses de reg i tancaments de diferent naturalesa), i la seva posterior recuperació ambiental 

(mitjançant actuacions de neteja i plantació d’espècies de ribera) contribuiran a millorar la qualitat del 

paisatge fluvial, i  a recuperar aquestes zones per al gaudi i l’ús públic. Els efectes d’aquestes 

actuacions sobre el paisatge, per tant, seran clarament positius. 

 Els elements del  mobiliari urbà, d’altra banda, s’han definit amb l’objectiu d’assolir una bona 

integració paisatgística en el seu entorn immediat. Pel que fa a la senyalètica, es desenvoluparà un 

projecte específic de senyalització (no inclòs en el projecte actual), en el qual es definiran els 

elements de senyalització del camí. Es treballa amb els models de fites i cartells establerts per la 

Diputació de Barcelona per a la senyalització d’itineraris en entorns naturals. Aquests elements estan 

compostos per suports de fusta tractada per a exteriors, plaques i banderoles de xapa d’alumini  

metàl·liques, pintures epoxi i acríliques i colors seleccionats d’acord amb els cromatismes dominants 

en ambients agroforestals. Aquests elements substituiran els actuals elements de senyalització 

existents a l’àmbit del Projecte (a excepció feta de la senyalització de l’Anella Verda d’Igualada), els 

quals presenten un nivell de deteriorament i d’heterogeneïtat elevats. La proposta de senyalística, 

per tant, s’estima que tindrà una bona integració en el paisatge dominant, i contribuirà a millorar i 

dignificar els elements informatius actuals, fet que es traduirà en un millor ús de l'espai. D’altra banda, 

els elements de mobiliari (bancs, baranes de protecció i, puntualment, taules amb bancs incorporats) 

seran discrets, localitzats a les zones de miradors i altres espais d’ús públic. En general, doncs, no 

es preveu que els diferents elements introduïts per a l’ús públic de l’espai comportin una 

artificialització del paisatge actual.    

 Durant la fase d’obres, la presència de les diferents instal·lacions d’obra (parc de maquinària, zones 

d’aplec temporal de terres i materials, etc.), així com el trànsit de maquinària, poden contribuir a 

incrementar el nivell de caos i desordre en el conjunt de l’àmbit del Projecte. Aquestes alteracions, 

però, seran molt localitzades, només visibles des de determinats punts d’observació, i de caràcter 

temporal (mentre durin les obres), pel que es valora com a compatible.  

Els efectes del projecte sobre la qualitat paisatgística global es resumeixen a la taula següent: 

Impacte ID10 Alteració de la qualitat paisatgística 

Accions causants d'efectes 
ambientals 

Fase d’obres: esbrossades, moviments de terra, instal·lacions d’obra i trànsit 
de maquinaria. 

Localització  En tot l’àmbit de les obres. 

Descripció dels efectes 
ambientals 

(1) Alteració temporal del paisatge durant la fase d’obres. 

(2) Increment del grau d’artificialització del paisatge. 

Impactes indirectes No es descriuen 

Caracterització (1) MÍNIM, NEGATIU, DIRECTA, SIMPLE, A CURT TERMINI, TEMPORAL, 
REVERSIBLE, RECUPERABLE, CONTINU, LOCALITZAT, PROPER A 
l'ORIGEN 

(2) MÏNIM 

Valoració dels efectes (1 i 2) COMPATIBLE 

Mesures preventives, 
minimitzadores o correctores  

Durant el desenvolupament de les obres, caldrà preveuen accions per 
garantir el correcte manteniment de les diferents instal·lacions d’obra. 

 

4.2.9. Impactes sobre els espais naturals protegits i la connectivitat ecològica 

L’àmbit del Projecte no afecta directament cap espai inclòs en el PEIN o a la Xarxa Natura 2000. El risc 

d’afecció a espais natural protegits, per tant, és nul. 

Les actuacions projectades, d’altra banda, no afectaran negativament la funcionalitat dels espais fluvials 

en el manteniment de la connectivitat ecològica entre els diferents espais d’interès natural del conjunt de 

la Conca d’Òdena.   
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Finalment, val a dir que les actuacions previstes en el Projecte són clarament compatibles amb els 

objectius de protecció definits pel Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals per al sistema d’espais 

oberts (i concretament, als definits per als sòls de protecció especial), així com amb els objectius definits 

pel Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDU) relatius als Sistemes de protecció hidrològica 

i hidràulica (que inclouen els rius, les rieres, i les seves zones inundables, per a un període de retorn de 

100 anys).  

4.2.10. Impactes sobre l'ús del sòl i l’activitat econòmica 

Les actuacions del Projecte no suposaran una transformació significativa de superfícies productives. La 

pèrdua de superfície agrícola com a conseqüència de l’obertura de nous trams de camí en zones 

agrícoles o d’horta no es considera rellevant, ni s’estima que pugui tenir repercussions econòmiques 

significatives. 

Amb tot, l’execució de les obres pot comportar interferències en les infraestructures i parcel·les agrícoles 

veïnes (valorades en el punt següent); per evitar o minimitzar aquestes interferències, caldrà restituir, el 

més aviat possible, els espais d’ocupació temporal de finques agrícoles veïnes. 

Les actuacions del Projecte, d’altra banda, es preveu que tinguin repercussions positives sobre l’activitat 

econòmica de la zona, atès que contribuiran a diversificar l’oferta de productes turístics i a  incrementar 

l’afluència de visitants (tant de la comarca com de fora la comarca).    

Per tot això es considera que el balanç dels impactes sobre els usos del sòl i l’activitat econòmica de la 

zona és clarament positiu.  

4.2.11. Risc d’afecció a habitatges, construccions i infraestructures 

L’execució del Projecte comportarà l’afecció a diferents béns, construccions i infraestructures, tant de 

titularitat pública com privada. Aquestes afeccions es concreten de la manera següent:  

 Afeccions permanents a terrenys de titularitat privada. L’obertura de nous trams de camí, així com 

l’eixamplament d’alguns trams existents, comportarà l’afecció a parcel·les agrícoles i forestals de 

titularitat privada. De fet, el camí fluvial que es projecta passarà a ser de titularitat pública en tot el 

seu recorregut, ja sigui mitjançant acords amb els titulars actuals o bé per mitjà d’expropiació. 

Aquestes afeccions s’han valorat a l’Annex de Béns i serveis afectats. 

 Afecció temporal a camins agrícoles públics o privats. Durant la fase d’execució de les obres, s’estima 

que es produirà una afecció temporal a camins d’ús agrícola, degut al trànsit de maquinaria i vehicles 

d’obra. Per tal de garantir el pas dels propietaris agrícoles a les seves finques, caldrà temporitzar 

degudament les obres, o fins i tot preveure l’arranjament de passos alternatius. L’ocupació temporal 

de terrenys durant la fase d’obres, d’altra banda, s’ha valorat a l’Annex de Béns i serveis afectats. 

 En els trams del camí que travessen zones d’horta, s’estima que s’afectaran petites construccions 

(casetes d’eines, magatzems, etc.), diverses infraestructures lligades a aquesta activitat (sèquies, 

petites basses de reg, etc.) i tancaments de diferent naturalesa. Aquestes afeccions no tenen 

rellevància des del punt de vista ambiental, i estan degudament valorades en el pressupost del 

Projecte i a l’Annex de Béns i serveis afectats. 

 En els punts de creuament del camí amb els cursos fluvials, existeix un risc d’intercepció amb 

infraestructures que discorren per la llera i marges. Aquests riscos s’han valorat a l’Annex núm.10 

del Projecte (Béns i Serveis afectats); si bé no es preveu cap afecció directa, en el Pressupost del 

Projecte s’inclou una partida per a la reposició de bens i serveis afectats, en el cas que aquests 

resultessin afectats de forma accidental.   

Els impactes sobre les infraestructures, serveis i construccions existents, en definitiva, no té 

repercussions significatives dels del punt de vista ambiental, pel que es valora globalment com a 

compatible. 

4.2.12. Impactes sobre elements del patrimoni cultural  

Com s’ha comentat, el Projecte executiu ha tingut en compte els resultats de l’”Estudi d’impacte sobre el 

patrimoni cultural del Projecte Pla especial urbanístic autònom per al desenvolupament del Parc Fluvial 

a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA)”, redactat per Iltirta Arqueologia SL.  

En el tram de la riera d’Òdena, l’esmentat estudi identifica un total de 27 punts d’interès patrimonials amb 

el següents grau d’impacte: 7 localitzacions amb impacte nul, 2 amb impacte compatible, 12 amb impacte 

moderat, 4 amb impacte sever i 2 amb impacte crític. 

Les localitzacions amb impacte sever o crític són les següents: 

 Localitzacions amb impacte sever: Sitja de la carretera entre Igualada i Òdena, pont de la “O”, Alzines 

de Can Roca, Font 1 

 Localitzacions amb impacte sever: Barraca de la vinya de l’hort i Jaciment de Can Roca de a 

Pedrissa. 

La localització d’aquests elements es pot consultar a la Figura 11 del present Annex, extretes de l’estudi 

esmentat.  

En termes generals, l’estudi conclou que caldrà dur a terme un seguit de mesures preventives i 

correctores prèvies a l’execució de les obres, per tal de garantir la correcta preservació dels elements 

identificats. Aquestes mesures són del tipus següent: Control i seguiment arqueològic (CSG), abalisament 

preventiu (ABP), Neteja i delimitació (NID), Documentació mínima (DM), Documentació exhaustiva (DE), 

Sondejos arqueològics (SA), Excavació arqueològica (EXC), Preservació, restitució, consolidació (PRC): 

i Trasllat (TR).  

Les mesures correctores proposades per a la preservació d’aquests i altres elements identificats es 

descriuen a l’Estudi d’impacte sobre el patrimoni cultural esmentat, i es resumeixen al capítol 5.1. d’aquest 

Annex.  

4.2.13. Impactes sobre la població i la salut humana 

L'execució de les actuacions proposades suposarà una millora de les infraestructures d'ús públic existents 

a l’entorn del riu Anoia i de les rieres d’Òdena i Güells, atès que s'incrementen els recorreguts per als 

vianants, es configuren nous punts d'observació paisatgística i es posen en relleu els diferents elements 

d’interès històric i cultural.  

L'execució del projecte no suposarà cap afecció negativa sobre la població, excepte les molèsties 

puntuals que es puguin generar durant la fase d'obres (com a conseqüència de la generació de pols o 

soroll, o bé el tall temporal d’alguns camins), pel que es considera que el projecte tindrà un efecte positiu 

global sobre els veïns dels nuclis urbans propers. 

4.2.14. Impactes sobre els recursos naturals 

L’execució de les obres projectades no es preveu que tingui efectes significatius negatius sobre els 

recursos hídrics ni energètics.  

Durant l’execució de les obres, el consum de combustibles i altres recursos naturals serà el necessari per 

al funcionament de la maquinària, les instal·lacions i els equips auxiliars. Aquests consums s’estima que 

són assumibles.  

En la fase d’explotació, no es preveu cap tipus de sistema d’enllumenat exterior.  

Per tant, els efectes sobre els recursos hídrics i energètics es valoren com a compatibles. 
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4.2.15. Efectes sobre el canvi climàtic 

Les actuacions proposades no comportaran emissions significatives de gasos amb efecte hivernacle (tret 

de les emissions que puguin generar la maquinària d’obra, mentre durin les obres, les quals es consideren 

molt poc significatives).   

4.2.16. Resum de la valoració d’impactes 

Finalment, a la taula següent es resumeixen els principals riscos d’impacte que es poden derivar del 

desenvolupament del Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia, tant 

durant la fase d’obres com en la fase d’explotació:  
 
 

Efecte ambiental Fase d’obres Fase d’explotació 

Efectes sobre la qualitat atmosfèrica COMPATIBLE COMPATIBLE 

Efectes sobre la qualitat acústica COMPATIBLE COMPATIBLE 

Efectes sobre la geomorfologia i el balanç de 
materials 

MODERAT COMPATIBLE 

Efectes sobre els sòls MODERAT COMPATIBLE 

Efectes sobre la hidrologia superficial MODERAT COMPATIBLE 

Efectes sobre la hidrologia subterrània COMPATIBLE COMPATIBLE 

Risc d’afecció a la vegetació i als hàbitats 
naturals d’interès 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Risc d’afecció a la fauna COMPATIBLE COMPATIBLE 

Pèrdua de qualitat paisatgística COMPATIBLE COMPATIBLE 

Efectes sobre espais naturals protegits i sobre 
la connectivitat ecològica 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Efectes sobre els usos del sòl i l’activitat 
econòmica 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Efectes sobre els habitatges, construccions i 
infraestructures 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Efectes sobre el patrimoni històric i cultural MODERAT COMPATIBLE 

Efectes sobre la població i la salut humana COMPATIBLE COMPATIBLE 

Efectes sobre els recursos hídrics i energètics COMPATIBLE COMPATIBLE 

Contribució als efectes dal canvi climàtic COMPATIBLE COMPATIBLE 

 

5. Mesures preventives, minimitzadores i correctores d'impacte 

Tal com es descriu a l’apartat 2.4 del present Annex, en la fase de redacció del Projecte s’han tingut en 

compte diversos criteris i mesures de sostenibilitat ambiental, les quals han permès prevenir, reduir o 

minimitzar alguns dels efectes ambientals no desitjats sobre el medi (vegeu apartat 2.4. Criteris 

ambientals considerats en la redacció del Projecte). Tanmateix, el desenvolupament de les obres pot 

comportar riscos sobre determinats vectors i elements ambientals d’interès. En aquest apartat 

s’enumeren les principals mesures que es proposen per tal de prevenir, minimitzar o corregir aquests 

riscos, i s’estableixen les   

El seguiment per tal de verificar el grau d’eficàcia d’aquestes mesures durant la fase d’obres serà 

responsabilitat del Promotor del Projecte, i es descriu de forma detallada a l’apartat 6 del present Annex 

(Programa de seguiment ambiental de la fase d’execució d’obres). 

5.1. Mesures per a la protecció dels elements i vectors ambientals d’interès 

5.1.1. Mesures per a la correcta implantació de l’obra 

Per tal d’evitar l’afecció sobre terrenys fora de l’àmbit del Projecte es realitzarà un marcatge de totes les 

zones de treball. Les zones a delimitar seran les següents: 

• Zones d’excavació i terraplenat: es marcaran amb estaques o elements similars. 

• Instal·lacions d’obra: parcs de maquinària, aplecs de materials, aplecs de terra vegetal, etc. Es 

marcaran, preferiblement, amb malla de plàstic de color taronja. 

• Zones o elements d’interès: es consideraran, com a mínim, les zones de vegetació d’interès (punts 

de creuament del camí amb els cursos fluvials), tant en l’àmbit del Projecte com en el seu entorn 

immediat.  

A tal efecte, previ a l’inici de les obres s’elaborarà un Pla d’accessos i senyalització de les zones 

afectades per les obres, el qual contindrà un plànol on s’indiqui la ubicació de les zones mes sensibles, 

la localització de les diferents zones de treball, els camins i accessos d’obra, així com els elements 

necessaris per a la senyalització i delimitació dels espais i els protocols de verificació de la seva 

implementació. 

D’altra banda, previ a l’inici de les obres es redactarà un Pla d’instal·lacions d’obra, en el qual 

s’especificarà el següent: 

• La zona on s’ubiqui el parc de maquinària haurà d’estar impermeabilitzada del sòl natural, 

diferenciant l’àrea per reparació de maquinària de la d’estacionament. 

• Les casetes d'obra hauran de disposar de sistemes de recollida d’aigües residuals de tipus “Poliklyn” 

o similar, atès que no es disposa de xarxa de clavegueram municipal. 

Durant l’execució de les obres, així mateix, caldrà vetllar per no afectar les infraestructures i serveis 

existents: 

• La xarxa viària bàsica i els camins existents que resultin afectats per les obres hauran de tenir pas 

alternatiu degudament senyalitzat. 

• Caldrà Planificar adequadament les activitats per no malmetre els serveis afectats (electricitat, 

telèfon, aigua, gas, etc.). 

5.1.2. Mesures per a la protecció de la qualitat atmosfèrica 

Durant l’execució de les obres s’aplicaran mesures per tal de minimitzar les emissions de contaminants 

(gasos i partícules) a l’atmosfera: 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=casetes
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• Es limitarà la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior de l’obra a 20 

km/h. 

• Per tal d’evitar l’aixecament de pols, es regarà sistemàticament les zones decapades, els aplecs de 

terres i tots els punts susceptibles d’aixecament de pols. En aquest sentit, a l’obra hi haurà sempre 

una cuba disponible amb aigua per regar aquestes superfícies. 

• Es cobriran completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, 

o bé adoptar mesures d’eficàcia similar que hauran de ser aprovades pel director d’obra. 

• S’instal·laran sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes, per tal d’evitar que aquests 

portin partícules de pols. Aquests sistemes de neteja hauran de estar a la zona habilitada com a parc 

de maquinaria. 

• S’evitaran els moviments de terra durant els dies de forts vents.  

• Es procurarà localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a 

sotavent respecte del vent dominant. 

• S’establirà un sistema de control de la maquinaria d’obra, assegurant que tota la maquinaria present 

a l’obra disposi dels corresponents certificats CEE i ITV, per assegurar que les emissions de gasos 

de combustió es troben dintre dels límits permesos. 

5.1.3. Mesures per a la protecció de la qualitat acústica 

Durant l’execució de les obres caldrà aplicar les següents mesures de protecció acústica:  

• Limitar la velocitat dels vehicles d’obra a 20 km/h. 

• Portar a terme les activitats que generin més soroll fora de l’època de nidificació i cria d’aus (març - 

setembre). Previsiblement, les accions generadores de més soroll seran les consistents en el 

piconatge de roca durant les excavacions. 

• Manteniment de la maquinària en perfecte estat: revisions de motor, silenciadors, etc. 

• Assegurar-se que la maquinària posseeix els certificats de la CE relatius a protecció contra la 

contaminació acústica (RD 212/2002, Directiva 2000/14/CE) i que els vehicles disposen de la revisió 

ITV vigent. 

• Planificar les activitats per minimitzar l’ús de la maquinària més pesada. Per exemple, optar per l’ús 

de les zones de préstec i les pedreres més properes a l’obra. 

• Realitzar les actuacions i el trànsit de la maquinària dintre de l’horari diürn permès. 

5.1.4. Mesures per a la protecció de la geologia, la geomorfologia i els sòls 

• De forma prèvia a l'inici de les obres el Contractista haurà d’elaborar un Pla de gestió de terres, 

amb els continguts establerts a l’apartat 6 del present Annex. Aquest Pla haurà d'incloure una 

proposta de zones d’aplec temporal de terres procedents de les excavacions del terreny natural, així 

com les mesures de conservació d’aquestes previ al seu ús en la configuració de terraplenats.  

• Totes les zones d’aplec temporal de materials s’hauran de delimitar i senyalitzar degudament, per 

tal d’evitar la ocupació de zones no previstes, minimitzar possibles accidents, i evitar la intrusió de 

persones alienes a l’obra. 

• En les parcel·les que presentin una capa de sòl edàfic diferenciada, es procedirà a realitzar un 

decapatge de la mateixa, previ a la seva adequació com a zona d’aplec temporal de terres i materials. 

La terra vegetal així obtinguda es preservarà degudament fins a finalitzar l’explotació de l’aplec, 

moment en que es tornarà a estendre sobre la superfície afectada. 

• Les zones d’aplec temporal de materials situades fora de l’àmbit d’obra, un cop finalitzada la seva 

explotació, s’hauran de retornar al propietari en les condicions inicials en què es trobaven. Es 

restituiran les condicions topogràfiques inicials de la parcel·la i, com a mínim, es durà a terme la 

descompactació del sòl. 

• Es minimitzarà la superfície del sòl afectat, evitant el pas de maquinària i personal fora de les zones 

habilitades d'obra (zones de parcs de maquinària, camins d'obra, instal·lacions auxiliars, etc.). A tal 

efecte, a l’inici de l’obra es durà a terme un marcatge dels límits de la zona d'afecció, així com dels 

diversos elements d’interès a conservar.  

• La terra vegetal existent en l’àmbit de les obres es preservarà degudament, i s’utilitzarà en els treballs 

posteriors de restauració topogràfica i ambiental. En termes generals, en els nous trams de camí 

que s’habiliten en zones agrícoles o forestals, es preveu el reaprofitament de la terra vegetal 

procedent del decapatge per a la configuració d’una mota de terra immediatament continua al camí, 

la qual té la funció d’actuar com a cuneta longitudinal, i permetre una separació respecte els terrenys 

adjacents. En trams en què es generen petits desmunts i terraplens, aquesta terra vegetal serà 

aprofitada per a la restauració dels talussos obtinguts. Per tant, a mesura que es vagi decapant la 

terra vegetal, aquesta serà transportada amb cura fins al lloc triat per a la seva ubicació provisional, 

i s’emmagatzemarà i conservarà adequadament fins a la seva utilització la restauració dels terrenys. 

Els aplecs de terra vegetal no podran sobrepassar els 2-2,5 m d’alçada. 

• Els abocadors (de nova creació o existents) que s’utilitzin per a les terres inerts i la runa procedents 

de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 

• Els préstecs de terres i altres materials de l’obra hauran d’estar convenientment legalitzats. En cas 

de crear-ne de nous, hauran de disposar d’autoritzacions i acords pertinents. 

• En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un material 

absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu. 

5.1.5. Mesures per a la protecció dels sistemes hidrològics 

En els punts de creuament del camí amb els diversos cursos fluvials i drenatges, i en general en tot l’àmbit 

d’obra, s’aplicaran les següents mesures per evitar i/o minimitzar possibles impactes sobre les aigües 

superficials i subterrànies: 

• No es modificarà la xarxa hidrològica existent. En el cas que es produeixin afeccions temporals sobre 

la xarxa de canals de reg i drenatge existents, aquests es restituiran en les seves característiques 

originals. 

• Es prohibeix l’abocament de materials sobrant d'obra fora dels abocadors establerts per la direcció 

d'obra, que en cap cas estaran en zones properes dels drenatges naturals de l’àmbit d’estudi. 

• Com a mesura preventiva, s’haurà de preveure l’existència a l’obra de materials absorbents 

d’hidrocarburs d’acció ràpida per utilitzar en cas d’abocaments i accidents, així com de sacs i estris 

per a la seva retirada. Aquests materials es faran servir tant en cas d’abocaments al sòl com 

d’abocaments a masses d’aigua.  

• Durant la fase d’obres, caldrà exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, 

prohibint l’abocament d’olis, hidrocarburs o aigües de neteja sobre qualsevol punt de l’obra. 

• Es prohibeix realitzar el rentat de les canaletes de les formigoneres en llocs no habilitats. Aquesta 

neteja s’haurà de realitzar exclusivament a les zones específicament destinades per aquesta finalitat 

(Zones de Neteja de Canaletes de Formigó). 

• Caldrà evitar l'ús d’additius tòxics en els formigons, sobretot en aquells que s’utilitzaran en obres de 

fonamentació i que poden entrar en contacte amb aigües subterrànies. 
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• El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins el 

parc de maquinària. En cas de manipulació d'hidrocarburs en algun punt de l’obra, caldrà 

impermeabilitzar les àrees on es faci, i controlar els seus desguassos per evitar vessaments que 

afectin el sòl. 

• Prèviament a la construcció de les obres de drenatge i guals, caldrà encintar i marcar la superfície 

estricta d’ocupació, per tal d’evitar mes afecció de la estrictament necessària. 

• En l’execució de les obres de drenatge, s’haurà de minimitzar l’entrada amb maquinària pesada dins 

dels torrents.  

• Caldrà utilitzar bordons laterals per tal de desviar provisionalment l’aigua en èpoques de pluges. 

• El Pla d’execució de les obres sobre el riu Anoia i sobre les diferents rieres de l’àmbit del Projecte 

haurà de tenir en compte els períodes de màxim risc de precipitació. 

5.1.6. Mesures per a la protecció de la flora, la fauna i els hàbitats naturals 

• En els treballs de desbrossada s'afectaran estrictament les superfícies previstes en el Projecte. A tal 

efecte, el Contractista haurà d’elaborar un Pla d’esbrossades, amb els  continguts establerts a 

l’apartat 6 del present Estudi. Aquest Pla inclourà una descripció dels exemplars vegetals d’interès, 

així com les superfícies amb vegetació d’interès a conservar.  

• Amb anterioritat als treballs d’esbrossada i moviments de terres es durà a terme un estudi per 

detectar la presència d'espècies de fauna d’interès o protegides. De les conclusions d’aquest estudi 

se’n podran desprendre actuacions concretes per a la seva protecció. 

• Si es troben individus de fauna salvatge, ferits, desorientats i, si s’afecta un niu o un cau, comunicar-

ho al centre autoritzat de recuperació de fauna o al DAARP. 

• Caldrà evitar el pas de la maquinària i la compactació dels terrenys en els àmbits que no hagin estat 

decapats, i que conservin restes de vegetació natural. 

• Les actuacions d’esbrossada i moviments de terres s'hauran de dur a terme, preferentment, fora de 

les èpoques de reproducció i cria de les espècies de fauna d’interès.  

• Previ a l’inici de les obres caldrà sol·licitar els permisos de tala i desbrossada que siguin pertinents. 

• Les restes vegetals obtingudes dels treballs de tala i esbrossada es gestionaran amb criteris de 

sostenibilitat, i d’acord amb la normativa vigent. Es fomentaran les opcions de trituració i estesa en 

zones properes a l’obra, o el seu transport i gestió a plantes de compostatge.  

• Durant l’execució de les obres caldrà aplicar les mesures preventives que estableix en Decret 

64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. En aquest 

sentit, caldrà extremar les mesures de seguretat en totes aquelles tasques que puguin provocar una 

guspira. Durant el període considerat d’alt risc d’incendi (15 juny al 15 de setembre, ambdós 

inclosos), no s’autoritzaran treballs que generin restes vegetals, exceptuant les autoritzacions 

expresses i excepcionals del director general del Medi Natural. 

• Les actuacions de restauració ambiental en les Zones d’Integració Paisatgística (ZIP) i en les Zones 

de Recuperació de l’espai fluvial (ZREF) es duran a terme d’acord amb les previsions del projecte, i 

amb les espècies i característiques especificades a l’Annex 9. Sembres i plantacions. Es restauraran, 

així mateix, tots els espais propers a la traça en els quals s’han generat moviments de terres 

(terraplens, desmunts, cunetes, entorn de les estructures, etc.), i tots els espais afectats per les 

instal·lacions d’obra.  

5.1.7. Mesures per a la protecció del patrimoni històric i cultural 

D’acord amb l’Estudi d’impacte sobre el patrimoni cultural del Projecte “Pla especial urbanístic autònom 

per al desenvolupament del Parc Fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells (PEUA), (TTMM 

d’Igualada, Òdena, Castellolí, La Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí)”, redactat per Iltirta Arqueologia 

SL,  pel tram de la riera d’Òdena entre Igualada i Òdena s’estableixen les següents mesures preventives 

i minimitzadores d’impacte: 

• L’abalisament preventiu de 3 localitzacions per evitar l’afectació de l’element pel trànsit de la 

maquinaria pesada: OCG104, OCG115 i OCG121. 

• Excavació arqueològica, control i seguiment d’obra: OCG102. És tracta d’una sitja documentada 

però no excavada, és proposa doncs fer un control i seguiment d’obra exhaustiu per part d’un 

arqueòleg del tram on aquesta es troba localitzada, i l’excavació de la mateixa i la resta 

d’estructures que puguin aparèixer i es vegin afectades pel traçat de la Via Blava d’Òdena. 

• Documentació exhaustiva dels elements: OCG107 i OCG120. Es proposa com a mínim, d’una 

documentació exhaustiva de l’element. Aquesta mesura correctora podria variar en funció de 

l’impacte del projecte sobre ella. 

• Preservació i reintegració dels elements: OCG110 i OCG120. Donada la singularitat que representa 

i l’atractiu que poden aportar a la ruta és proposa la seva preservació i reintegració. Sobre l’element 

OCG120 es proposa també la documentació exhaustiva. 

• Sondejos arqueològics, seguiment i control d’obra: OCG111. És tracta d’una zona amb un element 

ja inventariat a l’IPAPC, per tant és proposa la realització de sondejos arqueològics per avaluar la 

possibilitat d’aparició d’estructures arqueològiques, i el seguiment i control d’obra per part d’un 

arqueòleg del tram de Via Blava que afecti aquesta localització. 

• Seguiment i control d’obra: OCG123. Aquesta localització és tracta d’un pont, el seguiment i control 

d’obra va destinat a evitar que aquest sigui malmès. 

• Abalisament i documentació mínima de l’element: OCG118. És tracta d’una construcció sota terra, 

els tremolors de la maquinària pesant poden portar a la seva destrucció, per tant es proposa una 

documentació mínima i la protecció i senyalització d’aquesta amb un abalisament. 

• Neteja i delimitació, documentació exhaustiva, preservació, reintegració, seguiment i control de 

l’element: OCG105. Es tracta d’una barraca de pedra seca actualment en mal estat de conservació. 

Per això es proposa una primera tasca de neteja, delimitació i documentació exhaustiva. Per la 

seva singularitat i la potencialitat d’aquesta de ser un atractiu dins aquesta Via Blava (com també 

en d’altres rutes) proposem la seva preservació i reintegració. També es proposa fer un seguiment 

i control d’obra en el tram de la seva localització per evitar la seva destrucció o que aquesta es 

pugui malmetre. 

Aquestes mesures no s’han inclòs al pressupost del Projecte, pel que s’hauran de valorar a banda.  

Les mesures proposades, en qualsevol cas, hauran de ser validades per la Direcció general del Patrimoni 

Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

5.2. Mesures per a la correcta gestió ambiental de l’obra 

• Les instal·lacions d'obra (parcs de maquinària, magatzems de materials i/o substàncies perilloses, 

zones de manteniment de maquinària, etc.) hauran de complir condicions específiques per tal de 

minimitzar els riscos d’afecció a les aigües superficials i subterrànies, a la geologia, als sòls, a la 

vegetació, a la fauna i al paisatge. A tal efecte, el Contractista haurà d’elaborar un Pla 

d’instal·lacions d’obra, en el qual es definiran els espais destinats als diferents usos, la localització 

de contenidors per a la recollida selectiva, així com les mesures a adoptar (de senyalització, 

impermeabilització, etc.) en cada cas. 
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En termes generals, les instal·lacions pròpies d'obra, parc de maquinària i magatzem de materials, 

substàncies perilloses i de manteniment de maquinària se situaran en zones de mínim risc de 

contaminació, i en punts suficientment allunyats de qualsevol curs d’aigua o torrent. El parc de 

maquinària s’haurà d’instal·lar preferentment sobre una superfície pavimentada o suficientment 

compactada i impermeabilitzada, i haurà de disposar de sistemes de drenatge que permetin la 

recollida d’eventuals vessaments.  

• La gestió de tots els materials i residus de l’obra es durà a terme d’acord amb la normativa vigent. 

Pel que fa als materials obtinguts en les demolicions, excavacions i reperfilats que no siguin 

aprofitables en la pròpia obra, caldrà atenir-se a allò establert al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya. En aquest sentit, 

cal dir que el present Projecte inclou un Estudi de gestió de residus (vegeu Annex núm. 14), en el 

qual es du a terme una estimació sobre els volums i tipologies de residus que es poden generar en 

obra, i es proposen diverses vies per a la seva gestió. Així mateix, el Projecte preveu un pressupost 

específic per a la gestió dels residus generats en obra.  

6. Programa de seguiment ambiental de la fase d’execució d’obres 

Durant la fase d’obres, l’aplicació i el seguiment de les mesures ambientals descrites a l’apartat 5 del 

present Estudi serà responsabilitat dels promotors de l’actuació, i seguiran un Programa de Seguiment 

Ambiental (PSA) preestablert. El Promotor de les obres designarà un responsable per al seguiment del 

compliment del PSA. Aquest podrà ser la mateixa Direcció facultativa de l’obra o bé un altre tècnic 

competent en aquesta matèria. 

El seguiment ambiental de les obres es durà a terme mitjançant el Pla de Medi Ambient (PMA), a redactar 

per part del Contractista a partir del Programa de Seguiment Ambiental (PSA) inclòs en el present Estudi 

Ambiental. El PMA, per tant, constituirà el document principal per a dur a terme la Vigilància Ambiental 

de les obres, doncs recollirà totes les prescripcions i mesures ambientals considerades en la 

documentació ambiental pertinent.  

El PMA és d’un document dinàmic, és a dir, amb l’avanç de les obres poden sorgir nous condicionants 

ambientals no previstos a la fase de replanteig i que, per tant, hauran de ser incorporats al Pla de Medi 

Ambient (PMA) a mesura que el Responsable de la Vigilància Ambiental ho requereixi o que el propi 

Contractista ho dugui a terme per iniciativa pròpia. Cada vegada que es realitzi una modificació del Pla 

de Medi Ambient (PMA), el Contractista haurà d’entregar una nova còpia d’aquest document al 

Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra. 

És imprescindible que aquest document (el PMA) incorpori els continguts necessaris per al control de les 

actuacions que poden produir afeccions al medi ambient. Igualment, ha de recollir el conjunt de 

requeriments legals obligats per al correcte funcionament de les obres, un llistat de residus que 

previsiblement es generaran al llarg de l’execució de les diferents actuacions i l’explicació de 

determinades activitats i procediments amb implicació ambiental (recollides en plans específics).                                                   

En aquest sentit, el Pla de Medi Ambient (PMA) ha d’incorporar els apartats que es citen a continuació: 

• Emplaçament de l’actuació en l’àmbit municipal. 

• Breu descripció de l’actuació a desenvolupar: caldrà incloure una breu descripció de l’actuació que 

es desenvolupa, especificant els trets més característics i acompanyant-la d’un plànol de l’actuació, 

a escala prou detallada. 

• Organització de l’obra: s’inclourà un diagrama clar on hi figuri el personal principal de l’empresa 

contractista (Cap d’Obra, Cap de Producció, encarregat de  medi ambient, encarregat de seguretat 

i salut, etc.) i de la Direcció d’Obra (Director d’Obra, ajudant de la Direcció d’Obra, encarregat de la 

Vigilància Ambiental, encarregat de Seguretat i Salut, etc.). 

• Ubicació de les instal·lacions auxiliars d’obra: S’especificarà en un plànol de l’àmbit d’actuació, la 

ubicació de totes les instal·lacions auxiliars amb implicació ambiental (Punt Net de Residus 

Especials/Perillosos, Punt Net de Residus Inerts, zona de neteja de canaletes de formigó, zona 

d’aplec de terres vegetals, parc de maquinària i àrea destinada a la reparació i manteniment de 

maquinària, etc.). 

• Informació d’interès: Caldrà incloure un apartat on s’especifiquin els telèfons i les adreces dels 

organismes amb els que calgui contactar  en casos de situacions anòmales o d’emergències 

ambientals. 

• Recull de legislació aplicable. 

• Permisos requerits. 

• Identificació i avaluació dels requeriments ambientals: El PMA inclourà una taula on es recullin els 

requeriments ambientals a considerar, en la qual s’hauran de recollir els requeriments ambientals a 

considerar en l’obra, així com el mecanisme per tal d’avaluar el seu grau de compliment, indicant si 

el Contractista està conforme (C), o no conforme (NC).  

• Llistat de residus previstos: El PMA incorporarà també el registre per al control de residus generats 

en l’obra, d’acord amb les indicacions fetes en l’Annex de gestió de residus del present Projecte. En 

aquest llistat s’hauran de referir els residus especials, no especials i inerts que es preveu que es 

generaran per a cada activitat d’obra, el seu codi CER (Catàleg Europeu de Residus) i/o el codi del 

Catàleg de Residus de Catalunya. 

Pel que fa als Plans o procediments específics caldrà redactar els que es citen a continuació: 

 Pla d’esbrossades. Aquest pla s’haurà de definir les zones a esbrossar, així com les àrees de 

vegetació d’interès a preservar, les quals s’hauran de delimitar i senyalitzar in situ; garantint la seva 

conservació fins a la finalització de les obres. El Pla haurà de ser elaborat pel Contractista, i validat 

per la  Direcció de l’obra. 

 Pla d’accessos. Aquest pla haurà de contemplar la previsió total d’accessos que s’empraran a l’obra, 

tant els ja existents com els de nova creació i es marcaran en plànols. Per als camins de nova creació, 

cal explicar el procediment i les condicions de construcció. D’altra banda, es determinaran les 

actuacions relatives a la restauració dels accessos existents i de nova creació. Per aquests últims, 

en cas que no s’aprofitin per a la nova urbanització o nou projecte, s’ha de restituir l’ús del sòl. 

 Pla d’instal·lacions auxiliars. Aquest pla haurà de contemplar la ubicació de les instal·lacions 

auxiliars, incloent les que ja hagin estat contemplades en altres plans específics. Caldrà adjuntar un 

plànol amb la localització detallada de cada una d’elles. Caldrà explicar les instal·lacions bàsiques, 

els dispositius que conformen cada una d’elles i el procediment de construcció. Així mateix, es 

determinaran les actuacions relatives a la restauració de les àrees emprades per a ubicar les 

instal·lacions auxiliars, restituint l’ús del sòl que correspongui. 

 Pla de gestió de terres. En aquest Pla es concretaran els volums de terres a mobilitzar, les zones 

aptes per acollir els aplecs temporals de materials i els llocs de destinació final dels excedents. En el 

cas que es consideri oportú la obertura de nous abocadors de terres de l’obra,  caldrà preparar la 

documentació necessària per a l’autorització de la mateixos, d’acord amb la legislació vigent i amb 

els criteris establerts pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest Pa també haurà de descriure 

la procedència dels materials de préstec, especificant quins seran els préstecs a emprar a les obres 

(préstecs legalitzats i en actiu), així com les zones d’aplec temporal dels mateixos. També establirà 

les actuacions necessàries per dur a terme una correcta gestió de la terra vegetal. 
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 Pla de gestió de residus (especials, no especials i inerts). En aquest Pla ha de figurar el 

procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta gestió dels residus, 

especificant quin serà el/s gestor/s de residus especials, no especials amb necessitat de seguiment 

per part de l’administració (terres amb substàncies orgàniques/inorgàniques, draps bruts amb 

substàncies orgàniques/inorgàniques, material absorbent amb substàncies 

orgàniques/inorgàniques, aerosols, etc.), no especials sense seguiment per part de l’administració 

(fusta, paper,  cartró, etc.), inerts (vidre, runa, ferralla, etc.) i inerts amb obligatorietat de seguiment 

per l’administració (runa destinada a valorització). Així mateix, es determinaran les actuacions 

relatives a la restauració al final de l’obra de les àrees emprades per als punt de gestió de residus 

(retirada de les instal·lacions per a la gestió dels residus en obra, gestió dels residus i materials i 

restitució de l’ús del sòl que correspongui). 

 Pla de restauració de l’obra. En aquest document s’establiran les pautes per a la restauració de les 

àrees d’ocupació temporal de fora de l’àmbit del Projecte, així com altres zones dins l’àmbit que hagin 

resultat afectades per ocupacions temporals (parcs de maquinària, pous de neteja de canaletes de 

formigoneres, etc.). La restauració ha de perseguir la restitució original del sòl o la prevista al projecte 

constructiu que es tracti. 

7. Conclusions 

El “Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena” té com a principal objectiu és definir les 

actuacions necessàries per executar un camí continu i proper a la riera d’Òdena, d’ús preferentment 

peatonal (o amb mitjans no motoritzats), interconnectat amb els principals camins rurals de la conca 

d’Òdena, i integrat en l’entorn pel qual discorre. Aquest camí s’integrarà en el Projecte Vies Blaves 

Barcelona, una iniciativa promoguda per la Diputació de Barcelona. Totes les actuacions proposades s'han 

dissenyat amb el criteri de minimitzar el possible impacte ambiental que d'elles es derivi. 

Totes les actuacions proposades s'han dissenyat amb el criteri de minimitzar el possible impacte 

ambiental que d'elles es derivi. 

Es presenta, a continuació, un resum de la valoració de la incidència ambiental de les actuacions 

proposades: 

 Les possibles afeccions sobre la qualitat acústica i sobre la qualitat atmosfèrica de l'entorn seran de 

caràcter temporal (mentre durin les obres), molt localitzats i centrades en l’horari diürn. Les afeccions 

s'han valorat com a compatibles. Les actuacions proposades no comportaran emissions significatives 

de gasos amb efecte hivernacle. 

 Durant la fase d'explotació es pot produir un increment puntual dels nivells de soroll, especialment 

en caps de setmana i durant activitats col·lectives. Tanmateix, tenint en compte que la major part del 

traçat dels camins és existent, i que els nous trams de camí travessen zones no urbanitzades (o 

relativament allunyades d’habitatges aïllats), no s’estima que es puguin produir molèsties 

significatives sobre la població local. 

 El projecte afecta puntualment diverses zones amb afloraments de badlands (afloraments de fàcies 

de margues blaves). Les actuacions proposades en aquests àmbits, tanmateix, són compatibles amb 

la conservació dels valors geològics d’aquests espais, pel que es valoren com de risc moderat.  

 El risc d'impacte sobre la geomorfologia es valora globalment com a moderat, ja que no es preveuen 

canvis significatius del relleu dominant de la zona ni la creació de desmuntis ni terraplens d'altura 

considerable: en el disseny dels nous trams de camí s’ha procurat la mínima intervenció sobre el 

territori, adaptant el perfil longitudinal dels camins al relleu actual, i minimitzant la generació de 

talussos i els moviments de terres associats.  

 Pel que fa al balanç global de materials, i d’acord amb els càlculs realitzats, s’estima un excedent 

global de terres no aprofitables d’uns 1.402, els quals s’hauran de gestionar amb criteris de 

sostenibilitat (el projecte inclou el pressupost per a la seva gestió). Pel que fa als materials de préstec, 

s’estimen unes necessitats globals de 3.009 m3 de sòls seleccionats, uns 1.862 m3 de tot-ú i sauló, 

uns 217 m3 de pedra i de 197 m3 de graves per a la configuració de murs de gabions, i d’uns 460 m3 

de pedra d’escullera i 261m3 de graves per a la configuració dels guals. Aquests materials hauran de 

procedir de pedreres degudament legalitzades, o bé de plantes de reciclatge de materials de la 

construcció. Els impactes sobre les zones de préstec es valoren globalment com a moderats. Es 

proposa la reutilització dels materials obtinguts en les excavacions en roca (mitjançant un tractament 

de matxucatge i cribat), fet que reduirà el volum de tot-ú procedent de préstec. 

 La terra vegetal obtinguda en el decapatge s’utilitzarà per a la restauració dels terraplens que es 

puguin generar, així com en la configuració de motes de terra paral·leles als camins. Les terres 

vegetals excedents es reutilitzaran en la pròpia obra, ja sigui per a la millora dels terrenys en les 

Zones de recuperació de l’espai fluvial (ZREF), o per a la restauració d’àmbits que hagin resultat 

afectats per les obres. 

 El risc de pèrdua directa de sòls per destrucció d'horitzons orgànics es considera poc significatiu, ja 

que no s'afecten a sòls edàfics d'interès. Les actuacions plantejades, d’altra banda, comporten un 

cert risc de contaminació dels sòls per abocament accidental de substàncies contaminants durant la 

fase d'obres. Aquest risc s'estima com a poc probable, i de baixa intensitat, per la qual cosa es valora 

globalment com a compatible. 

 El risc d’afecció a la xarxa hidrològica superficial (per intercepció de cursos d’aigua, o bé per 

abocament accidental de substàncies contaminants) i a les aigües subterrànies durant la fase d’obres 

es descriu com de probabilitat elevada, però en qualsevol cas serà temporal, localitzat i recuperable, 

per la qual cosa es valora globalment com a moderat. Per tal de minimitzar-los, caldrà aplicar les 

mesures preventives i minimitzadores d’impacte descrites a l’apartat núm. 5 del present Estudi.    

 Per tal de valorar el risc d’afectació de les noves obres de drenatge (guals) sobre les zones 

inundables, el present Projecte inclou un Estudi hidrològic i hidràulic de detall (vegeu Annex 5), en el 

qual es realitza una un estudi del comportament hidràulic de les estructures projectades sobre el riu 

(guals), així com dels seus efectes sobre la capacitat de desaigua. L’esmentat estudi conclou que 

l’execució dels nous guals no comportarà modificacions significatives sobre les zones de diferent 

inundabilitat associades a la riera d’Òdena. 

 Les afeccions sobre la vegetació es valoren globalment com a compatibles. L’execució dels nous 

trams de camí pot comportar l’afectació a zones amb hàbitats d’interès (boscos mixtes i matollars de 

ribera), en una superfície màxima d’entre 450-600 m2.Tanmateix, aquestes afeccions quedaran 

àmpliament compensades amb les propostes de recuperació de l’espai fluvial, concretades en 

diferents Zones d’Integració Paisatgística (ZIP) i Zones de recuperació de l’espai fluvial (ZREF). Es 

preveu la recuperació 1,6 ha de sòl com a Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial, l’objectiu 

principal de les quals és la desocupació dels marges (actualment ocupats per hortes i les diverses 

construccions associades) i la recuperació d'àmplies superfícies d'hàbitats de ribera, i concretament 

de boscos de ribera (HIC 92A0, alberedes, salzedes i altres boscos de ribera). També es preveuen 

mesures d’integració paisatgística de la pròpia Via Blava (Zones d’Integració paisatgística o 

ZIP’s), en una superfície total de 1,4 ha.  

 El risc d’afecció a la fauna i als hàbitats faunístics es valora com a moderat, i centrat en la fase 

d’obres. Per tal de minimitzar aquest riscos, a l’inici de les obres es recomana dur a terme una 

prospecció faunística prèvia, per descartar la possible presència d’espècies d’interès, programar 

adequadament els treballs desbrossada (intentant evitar els períodes de nidificació i cria de les 

espècies d’interès), delimitar correctament les superfícies d’afecció, etc. 
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 Les actuacions del Projecte no es preveu que puguin comportar efectes negatius sobre el paisatge, 

atès que no comporten moviments de terres notables, modificacions significatives sobre el relleu del 

terreny ni canvis en les textures o cromatismes dominants:  

 L’àmbit del Projecte no afecta directament cap espai inclòs en el PEIN o a la Xarxa Natura 2000. Les 

actuacions projectades, d’altra banda, no afectaran negativament la funcionalitat dels espais fluvials 

en el manteniment de la connectivitat ecològica entre els diferents espais d’interès natural del conjunt 

de la Conca d’Òdena.   

 Les actuacions del Projecte donen resposta i concreten les determinacions establertes per l’OTAA 

en el seu informés emès en relació a l’aprovació inicial del PEUA, relatives a la concreció dels 

projectes, i especialment a les següents: s’han adoptat mesures específiques per a la protecció i 

recuperació d’hàbitats d’interès comunitari, i s’han atès les característiques especifiques en els punts 

de creuament de les noves estructures de pas sobre la riera d’Òdena. 

 Les actuacions del Projecte, d’altra banda, es preveu que tinguin repercussions positives sobre 

l’activitat econòmica de la zona, atès que contribuiran a diversificar l’oferta de productes turístics i a  

incrementar l’afluència de visitants (tant de la comarca com de fora la comarca). La pèrdua de 

superfície agrícola com a conseqüència de l’obertura de nous trams de camí en zones agrícoles o 

d’horta, d’altra banda, no es considera rellevant, ni s’estima que pugui tenir repercussions 

econòmiques significatives. 

 D’acord amb ’”Estudi d’impacte sobre el patrimoni cultural del Projecte Pla especial urbanístic 

autònom per al desenvolupament del Parc Fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells”, redactat 

per Iltirta Arqueologia SL., en el tram de la riera d’Òdena s’han identificat un total de 27 punts d’interès 

patrimonial. Entre aquests, es detecta un risc d’impacte moderat sobre 12 elements, sever sobre 4 

elements i crític sobre 2 elements. L’esmentat estudi proposa un seguit de mesures preventives i 

correctores d’impacte, les quals s’hauran d’aplicar de forma prèvia a l’inici de les obres.    

 L'execució del projecte no suposarà una afecció significativa sobre la població, excepte les molèsties 

puntuals de la fase d'obres (per generació de sorolls i pols). Aquestes afeccions seran temporals, 

centrades en les hores diürnes, i d'intensitat mitjana o baixa.  

Així doncs, una vegada analitzades les actuacions proposades, i valorats amb detall els impactes 

potencials sobre els diferents factors ambientals rellevants, es resumeix que la incidència ambiental del 

projecte es considera globalment assumible.  

Amb tot, en el present Annex es proposen i descriuen un conjunt de mesures preventives i correctores 

d'impacte que s'hauran d'aplicar per evitar i/o minimitzar els impactes, les quals es detallen en l'apartat 5 

del present document. El seguiment i verificació de l'aplicació d’aquestes mesures es durà a terme d’acord 

amb un Programa de Seguiment Ambiental de la fase d’Obres (vegeu capítol 6 del present document).  

 

L'autor de l'Estudi, 

 

Esther Ferrer Pont 

Biòloga Col·legiada Nº 13522-C 
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1. Àmbit i objecte de l’annex 
L’objectiu del següent annex de geologia-geotècnica és investigar i analitzar tots aquells aspectes 
geològics, hidrogeològics i geotècnics a tenir en compte per a la definició detallada del conjunt 
d’actuacions de creuament dels cursos d’aigua projectades en el projecte constructiu de la Via 
Blava d’Òdena, així com punts o zones amb risc geològic. En concret: 

 Identificar, descriure, caracteritzar i localitzar espacialment les unitats geològiques que 
conformen el subsòl de la zona d’estudi. 

 Caracteritzar geotècnicament (paràmetres i propietats geotècniques) les unitats 
geològiques establertes. 

 Determinar la càrrega admissible del terreny i assentaments previsibles en les unitats 
establertes. 

 Detectar y caracteritzar l’aigua freàtica. 
 Donar recomanacions per a les actuacions que es pretén construir, atenent a: riscos 

geològics, tipus de fonamentació, excavabilitat, estabilitat i sosteniment de les 
excavacions, agressivitat i alterabilitat dels sòls i aigua. 

El present annex geològic-geotècnic ha estat realitzat i redactat pel consultor geòleg-hidrogeòleg. 
Jordi Espuny Solaní, amb nº de col·legiat 3670 per encàrrec de la Mancomunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena, contracte 2019.00000/01.
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1.1. Situació, localització i descripció de les actuacions de creuament de 
cursos d’aigua 
Les actuacions previstes són obres de caire hidràulic. Aquestes són: 

 
Municipi Actuació Tipus X_UTM Y_UTM 

Òdena 
Gual de 

Can 
Teixidor 

Gual de 
Plataforma 386210 4606644 

Igualada / 
Òdena 

Gual de 
Can Roca 

Gual de 
Plataforma 386259 4605986 

Igualada / 
Òdena 

Gual del 
cementiri 

Gual de 
Plataforma 386458 4605539 

Igualada / 
Òdena 

Gual del 
Països 
Baixos 

Passera 386294 4605231 

Igualada / 
Òdena 

Gual de 
Casa Nova 

Gual de 
Plataforma 386209 4604937 

Igualada / 
Òdena 

Gual de 
Gran 

Bretanya 

Gual de 
Plataforma 386301 4604663 

Igualada / 
Òdena 

Gual de 
Can 

Busqué 

Gual de 
Plataforma 386430 4604702 

Taula 1 

 

2. Metodologia de treball 
La metodologia seguida contempla les següents fases de treball: 

• Recopilació i anàlisi de la documentació bibliogràfica referent a la zona d’estudi. 

• Visita prèvia i reconeixement de camp. 

• Campanya de prospeccions geotècniques i treballs de laboratori. 

• Treballs de Gabinet (processament de dades, càlculs i redacció de l’annex). 

2.1. Recopilació i anàlisi de la documentació bibliogràfica 
La finalitat d’aquesta fase és aconseguir el màxim aprofitament possible de tota la informació 
recopilada prèviament. 

La bibliografia prèvia recopilada i analitzada ha estat: 

• Referents a la bibliografia i documentació existent: 

- Mapa geològic de Catalunya. Òdena 391-1-1 (69-29). Escala 1:25.000.  

- Mapa geològic comarcal de Catalunya. Full 06. Anoia. Escala 1:50.000. 

- Base de dades geològiques, hidrogeològiques i geotècniques pròpies. 

• Referents a l’obra: 

- Topografia detall amb traçat i actuacions previstes. 

- Documents i plànols de guals i passeres 

- Plànols de seccions tipus de les actuacions previstes. 

D'acord amb la informació recopilada i revisada s'ha situat sobre el mapa geològic a escala 
1:25.000 el traçat proposat de la Via Blava amb la finalitat de revisar la geologia existent al llarg 
d’aquest.  

2.2. Visita prèvia. Reconeixement de camp 
Els passats 13 i 30 de maig de 2019 es realitzà la visita de reconeixement previ al traçat proposat, 
centrant l’atenció als emplaçaments de les actuacions de creuament previstes així com aquells 
llocs potencials en quan a risc geològic. S’observà la geologia present i es comparà amb la 
assenyalada a la cartografia geològica de l’ICGC 1:25.000. També es revisà l’existència de serveis 
(electricitat, aigua, gas,...) i l’accessibilitat als indrets de prospecció geotècnica. 

La següent taula recull les observacions més rellevants del reconeixement previ de camp a tenir 
present a l’hora de definir la campanya de prospeccions geotècniques: 

Municipi Actuació Observacions 

Òdena Gual de Can 
Teixidor 

- No hi ha serveis. 
- Sense accés per prospectar el marge dret. 
- Molta vegetació que dificulta l’accessibilitat. Cal 

esbrossar l’emplaçament i accés. 
- Al·luvial (QHt0 i QHt1) disposat sobre substrat rocós 

margós. 
- Presència nivell freàtic. 
- Proposta de prospecció geotècnica amb sondeig a 

percussió i assaig de penetració dinàmica al marge 
esquerre i mitjança assaig penetració dinàmica al marge 
dret. 

Igualada / Gual de Can - No hi ha serveis. 



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena Octubre de 2019 

 
 
 

Annex 3. Geologia i Geotècnia Pàgina 5 

Municipi Actuació Observacions 
Òdena Roca - Sense problemes d’accessibilitat. 

- Al·luvial (QHt0 i QHt1) disposat sobre substrat rocós 
margós. 

- Presència nivell freàtic. 
- Proposta de prospecció geotècnica amb sondeig a 

percussió i assaig de penetració dinàmica al marge 
esquerre i mitjança assaig penetració dinàmica al marge 
dret. 

Igualada / 
Òdena 

Gual del 
cementiri 

- No hi ha serveis. 
- Molta vegetació que dificulta l’accessibilitat. Cal 

esbrossar l’emplaçament i accés. 
- Al·luvial (QHt0 i QHt1) disposat sobre substrat rocós 

margós. 
- Presència nivell freàtic. 
- Proposta de prospecció geotècnica amb sondeig a 

percussió i assaig de penetració dinàmica al marge dret i 
mitjança assaig penetració dinàmica al marge esquerre. 

Igualada / 
Òdena 

Gual del Països 
Baixos 

- No hi ha serveis. 
- Sense problemes d’accessibilitat. 
- Al·luvial (QHt0 i QHt1) disposat sobre substrat rocós 

margós. 
- Presència nivell freàtic. 
- Proposta de prospecció geotècnica mitjança sondeig a 

rotació continua. 

Igualada / 
Òdena 

Gual de Casa 
Nova 

- No hi ha serveis. 
- Al·luvial (QHt0 i QHt1) disposat sobre substrat rocós 

margós. 
- Hi ha sobre els dipòsits al·luvials dipòsits antròpics. 
- Presència nivell freàtic. 
- Proposta de prospecció geotècnica amb sondeig a 

percussió i assaig de penetració dinàmica al marge 
esquerre i mitjança assaig penetració dinàmica al marge 
dret. 

Igualada / 
Òdena 

Gual de Gran 
Bretanya 

- No hi ha serveis. 
- Sense problemes d’accessibilitat. 
- Al·luvial (QHt0 i QHt1) disposat sobre substrat rocós 

margós. 
- Hi ha sobre els dipòsits al·luvials dipòsits antròpics. 
- Presència nivell freàtic. 
- Proposta de prospecció geotècnica amb sondeig a 

percussió i assaig de penetració dinàmica al marge 
esquerre i mitjança assaig penetració dinàmica al marge 
dret. 

Igualada / 
Òdena 

Gual de Can 
Busqué 

- No hi ha serveis. 
- Sense problemes d’accessibilitat. 
- Al·luvial (QHt0 i QHt1) disposat sobre substrat rocós 

margós. 
- Hi ha sobre els dipòsits al·luvials dipòsits antròpics. 
- Presència nivell freàtic. 
- Proposta de prospecció geotècnica amb sondeig a 

percussió i assaig de penetració dinàmica al marge dret i 
mitjança assaig penetració dinàmica al marge esquerre. 

Taula 2 

2.3. Campanya de prospeccions geotècniques i treballs de laboratori 
La campanya de prospeccions geotècniques es realitzà els dies 4 i 5 de juny de 2019 i el dia 4 de 
juliol de 2019. Les diferents tècniques de prospecció geotècnica utilitzades es planificaren en base 
a la naturalesa del terreny identificat durant els treballs de reconeixement de camp i les 
característiques de les obres a realitzar. 

Les prospeccions geotècniques i assaigs in situ realitzades foren: 

• Sis (6) sondeigs a percussió amb extracció de testimoni continuo i assaigs SPT. 

• Un (1) sondeigs a rotació continua amb extracció de testimoni continuo i assaigs SPT. 

• Onze (11) assaigs de penetració dinàmica DPSH. 

A l’apèndix 1 es mostra la ubicació de les prospeccions geotècniques. 

2.3.1. Sondeigs a percussió 

El 4 i 5 de juny de 2019, es realitzaren sis (6) sondeigs a percussió amb una sonda PDP-2000 de 
TECOINSA, muntada sobre un Minidumper d’erugues, a raó d’un (1) per estructura a excepció de 
de l’estructura prevista al gual dels Països Baixos. 

Les coordenades UTM, així com la cota de referència i la profunditat assolida es recullen a la taula 
següent: 

Sondeig a 
percussió Actuació 

Coordenades 
UTM31N/ETRS89 Cota inici 

(msnm) 
Cota 
final 

(msnm) 
Profunditat (m) 

X Y 

S1 Gual de Can 
Busqué 386428 4604708 299,70 297,80 1,90 

S2 Gual del Cementiri 386460 4605531 313,50 310,86 2,64 

S3 Gual de Can 
Teixidor 386191 4606650 330,70 328,20 2,50 

S4 Gual de Can Roca 386256 4605976 319,00 317,48 1,52 

S5 Gual de la Casa 
Nova 386211 4604943 303,00 301,00 2,00 

S6 Gual de Gran 
Bretanya 386311 4604662 300,10 298,78 1,32 

Taula 3 

La testificació geotècnica (descripció geològico-geotècnica dels testimonis i mostres obtingudes en 
els sondeigs, així com les dades de perforació) s’ha realitzat a peu de sondeig, simultàniament a la 
perforació.  

La testificació geològico-geotècnica ha consistit en descriure i identifica les litologies travessades 
(color, olor, mida de gra, grau de meteorització, textura, consistència i humitat), la potència de 
cada nivell litològic diferenciat, el gruix de les terres vegetals i l’aparició o no d’aigua. També s’han 
anotat els assaigs in situ realitzats a l’interior del sondeig (tipus, profunditat, resultats,...), les 
mostres preses (tipus i profunditat). Pel que fa a la descripció del procés de perforació, s’ha 
registrat les dades sobre la metodologia de perforació i progrés de la perforació. 

A l’apèndix 3 es recullen els gràfics dels sondeigs. 

2.3.2. Sondeigs a rotació 

El 4 de juliol de 2019 es realitzà un (1) sondeigs a rotació amb una sonda TP50 Rolaltec muntada 
sobre un Land Rover, a l’emplaçament de l’actuació Gual dels Països Baixos. 

També es realitzà la testificació i es procedí de la mateixa manera com es descriu a l’apartat 
anterior. 

Les coordenades UTM, així com la cota de referència i la profunditat assolida es recullen a la taula 
següent: 
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Sondeig a 
rotació Actuació 

Coordenades 
UTM31N/ETRS89 Cota inici 

(msnm) 
Cota 
final 

(msnm) 
Profunditat (m) 

X Y 

S7 Gual dels Països 
Baixos 386303 4605236 308,10 303,60 4,50 

Taula 4 

A l’apèndix 3 es recull els gràfic del sondeig. 

2.3.3. Assaigs in situ i mostres alterades 

En cada sondeig de percussió i al sondeig a rotació es realitzà assaigs in situ SPT amb punta 
oberta per a la recuperació de mostra alterada. 

L’assaig estàndard SPT es fa amb un pren-mostres bipartit. Aquest es clava al terreny mitjançant 
la caiguda lliure d’una massa de 63,5 Kg de pes des d’alçada de 76 cm. 

La clava del pren-mostres s’efectua en quatre intervals de 15 cm cadascun. Els valors de 
referència utilitzats són els corresponents als dos (2) trams centrals. La suma dels valors de 
colpeig és el valor Nspt o N30. 

Les mostres alterades extretes i valors Nspt dels assaigs estàndard SPT realitzats així com les 
cotes d’inici i final, profunditat inici i final i litologia del material recuperat, es recullen a la següent 
taula: 

Assaig 
SPT 

Tipus 
mostra Colpeig N30 

Cota 
inici 

(msnm) 

Cota 
final 

(msnm) 
Prof.inici 

(m) 
Prof.final 

(m) Litologia 

S1-SPT1 Alterada (9,8,13,24) 21 298,70 298,10 1,00 1,60 

Els 0,45 m primers 
són graves amb 
matriu sorrenca 

llimosa margosa de 
color gris , i els 

darrers 0,15 m són 
graves i sorres de 

color marró 
 

S2-SPT1 Alterada (2,2,3,1) 5 312,50 311,9 1,00 1,60 Sorres llimoses amb 
gravetes disperses 

S3-SPT1 Alterada (6,5,5,2) 10 329,70 329,10 1,00 1,60 Sorres llimoses amb 
gravetes disperses 

S4-SPT1 Alterada (10,13,16,50) 29 318,00 317,48 1,00 1,52 Graves amb matriu 
llimosa margosa 

S6-SPT1 Alterada (14,50) 50 299,10 298,83 1,00 1,27 
Graves amb matriu 

sorrenca llimosa 
margosa 

S7-SPT1 Alterada (2,2,2,2)  307,10 306,5 1,00 1,60 
Llims foscos amb 

molta matèria 
orgànica 

Taula 5 

Dels assaigs de penetració estàndard S1-SPT1, S2-SPT1, S3-SPT1, S4-SPT1, S7-SPT1 es 
triaren llurs mostres alterades per ser assajades al laboratori de sòls i roques. 

2.3.4. Mostres inalterades 

Al sondeig S7 de rotació amb obtenció contínua de testimoni es prengué una mostra parafinada 
del testimoni rocós (margues). 

Prospecció Codi Tipus 
mostra 

Cota 
inici 

(msnm)

Cota 
final 

(msnm) 
Prof.inici 

(m) 
Prof.final 

(m) Litologia 

S7 S7-MP1 Parafinada 304,00 303,7 4,10 4,40 Marga 

Taula 6 

2.3.5. Assaigs de penetració dinàmica (DPSH) 

Juntament amb els sondeig a percussió es realitzaren onze (11) assaigs de penetració dinàmica 
tipus DPSH. 

El penetròmetre utilitzat ha estat la mateixa sonda PDP-2000 de TECOINSA, muntada sobre un 
Minidumper d’erugues, utilitzada per fer el sondeig. Aquesta està preparada per a la realització de 
penetròmetres dinàmics superpesats automàtics, amb una massa de 63,50 kg i una altura de 
caiguda de la massa de 75 cm. 

L’assaig consisteix en el clavament d’un tren de barnillatge de punta de secció circular, durant el 
qual es registren els cops necessaris per clavar la punta en intervals de 20 cm (N20). 

El penetròmetre dinàmic s’utilitza per avaluar la resistència a la penetració dinàmica del terreny, la 
densitat del terreny granular, la consistència del terreny cohesiu de baixa duresa i la homogeneïtat 
o heterogeneïtat del terreny. 

Es considera rebuig a la penetració quan el nombre de cops necessaris per penetrar un interval 
sigui superior a 100 cops; punt en que es dóna per finalitzat l’assaig. 

Les coordenades UTM, així com les cotes (referència i assolida) i la profunditat assolida es 
recullen a la taula següent: 

Assaig DPSH Actuació 
Coordenades 

UTM31N/ETRS89 Cota inici 
(msnm) 

Cota final 
(msnm) 

Profunditat 
(m) 

X Y 

PD1 Gual de Can 
Busqué 

386431 4604698 299,70 298,00 1,70 

PD2 Gual de Can 
Busqué 

386427 4604708 299,70 297,58 2,12 

PD3 Gual del Cementiri 386462 4605531 313,50 310,67 2,83 

PD4 Gual del Cementiri 386455 4605543 313,50 311,32 2,18 

PD5 Gual de Can 
Teixidor 

386243 4606649 328,40 325,67 2,73 

PD6 Gual de Can 
Teixidor 

386191 4606649 330,70 328,09 2,61 

PD7 Gual de Can Roca 386260 4605991 318,90 316,63 2,27 

PD8 Gual de Can Roca 386257 4605976 319,00 317,11 1,89 

PD9 Gual de la Casa 
Nova 

386206 4604934 302,70 301,01 1,69 

PD10 Gual de Gran 
Bretanya 

386294 4604662 300,70 296,35 4,35 

PD11 Gual de Gran 
Bretanya 

386312 4604662 300,10 298,45 1,65 

Taula 7 

Les gràfiques dels penetròmetres es presenten a l’apèndix 3. 
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2.3.6. Assaigs de laboratori 

Els assaigs de laboratori de les mostres alterades provinents dels assaigs SPT realitzats als 
sondeigs, els va fer l’empresa Land Laboratori d’assaigs i geotècnia, S.L, acreditat per a la 
realització dels mateixos amb número 06147GTL06(B), entre el 14 de juny i el 11 de juliol de 2019. 

El tipus d’assaigs realitzats i nombre es mostren a la següent taula: 

Assaigs realitzats Nombre 

Granulometria tamisat 3 
Límits d’Atterberg 3 
Sulfats solubles 4 
Humitat natural 6 
Compressió simple 1 

Taula 8 

Els resultats dels assaigs de les mostres assajades es recullen en la següent taula, i les actes 
originals s’adjunten a l’apèndix 5. 

Assaigs laboratori Mostres 
Codi mostra S1-SPT1 S2-SPT1 S3-SPT1 S4-SPT1 S7-MP1 S7-SPT1

Profunditat (m) 1,00-1,60 1,00-1,60 1,00-1,60 1,00-1,52 4,10-4,40 1,00-
1,60 

Granulometria (USCS)       
Graves (%) 12,7   34,3  0,0 
Sorres (%) 30,4   35,8  36,1 
Fins (%) 56,8   29,9  63,9 

Límits d’Atterberg       
LL (%) 23,12   24,53  21,66 
LP (%) 14,88   14,82  19,05 
IP (%) 8,24   9,71  2,61 

Tipus sòls (USCS) CL   SC  ML 
Humitat natural (%) 8,2 16,2 9,0 10,6 1,03 23,6 
Densitat aparent (g/cm3)     2,56  
Densitat seca (g/cm3)     2,53  
Sulfats solubles (mg/Kg) negatiu 102,08 negatiu negatiu   
Compressió simple (MPa)     20,57  

Taula 9 

2.4. Treballs de gabinet 
Els treballs de gabinet han consistit en integrar totes les dades bibliogràfiques, així com les dades 
obtingudes durant la campanya de camp i en els assaigs de laboratori, per tal d’arribar a unes 
conclusions raonables respecte: 

 La zonació geològico-geotècnica del subsòl. 

 La naturalesa dels materials que configuren el perfil litoestratigràfic del terreny. 

 L’evolució i extensió dels diferents reompliments que recobreixen el terreny natural. 

 Parametrització de les propietats geomecàniques de les unitats reconegudes. 

 Presència de nivell freàtic. 

 Avaluació de l’agressivitat del terreny al formigó. 

 La possibilitat que es produeixin processos expansius o de col·lapse. 

 La unitat geològico-geotècnica més apte per a la fonamentació i el tipus de fonamentació 
més adequada en funció de les seves característiques; la càrrega admissible d’aquest nivell 
i els possibles assentaments que no puguin ser assumits per l’estructura, tot en base a les 
especificacions tècniques que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) així com la Guía 
para proyecto y la ejecucion de Micropilotes en obras de carreteras. 

 Altres consideracions geotècniques i constructives que poguessin resultar útils per al 
peticionari, de cara a minimitzar els costos i assegurar la bona execució del projecte. 

3. Marc geològic i hidrogeològic 

3.1. Context geològic general i local 
L’àmbit d’estudi es localitza a la unitat estructural major de Catalunya Avantpaís de l’Ebre i en 
concret a la subunitat d’Avantpaís no deformat. 

En base al mapa geològic a escala 1.25.000 (Full Òdena), la subunitat d’Avantpaís 
estratigràficament és constituïda roques terciàries sedimentàries d’edat paleogen. Recobrint el 
substrat rocós es disposen els dipòsits quaternaris. 

 
Figura 1. Mapa geològic de la zona d’estudi. 

Les unitats litoestratigràfiques presents de més modernes a antigues són: 
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Cenozoic. Paleogen. 

- Eocè. Priabonià (EPlg). Lutites vermelles, gresos i, ocasionalment, conglomerats. Trams 
decamètrics de lutites de color vermell amb intercalacions decimètriques i mètriques de gresos i 
de conglomerats. Les lutites són vermelles, d’aspecte massiu i amb laminació planar. 
Localment a les lutites hi ha intercalacions de nivells de guix nodular, amb nòduls fibrosos. Els 
gresos són de color vermell o rosat amb granulometria fina o mitjana. La potència de la unitat 
és hectomètrica (400-500 m). El límit inferior és discordant sobre la unitat EBlm2 i 
transicionalment amb les unitats EPg, EPm i EPgx. El seu límit superior és concordant amb la 
unitat EPcgg. Són fàcies al·luvials distals. 
 

- Eocè. Priabonià (EPg). Gresos ocres estratificats. Trams mètrics de gresos amb estratificació 
centimètrica. La Unitat és constituïda per gresos de color ocre estratificats, de composició, 
fonamentalment quarsítica, amb laminacions encreuades o planes mil·limètriques i, 
ocasionalment, amb algun nivell prim de microconglomerats. La unitat té un gruix inferior a 5 
metres. Descansa sobre la unitat EPm mitjançant un contacte transicional i està recoberta 
també de manera transicional per la unitat EPlg. S’interpreta com a fàcies de caràcter al·luvial 
molt distal o lacustre. 
 

- Eocè. Priabonià (EPm). Lutites grises massives. Tram mètric de lutites massives. Lutites 
massives de color gris que poden incloure nivells centimètrics de gres amb laminació 
mil3limètrica o amb motlles d’evaporites, en ocasions, molt deformats. La unitat aflora gairebé 
sempre associada amb les evaporites de la unitat EPgx. Té un gruix màxim aproximat de 5 
metres. El límit inferior és un contacte transicional amb la unitat EPgx i el superior és 
transicional amb la unitat EPg o EPlg. S’interpreta com a sediments lacustres de plataforma 
externa. 
 

- Eocè. Priabonià (EPgx). Guixos blancs massius. Tram de potència mètrica de guixos blancs 
massius de clor blanc. Guix secundari de tipus alabastrí. Té una potència màxima de 5 m. La 
unitat es disposa discordantment sobre les margues de la unitat EBlm2 i està recoberta per les 
unitats EPm i EPlg. S’interpreten com fàcies marines d’aigües somes. 
 

- Eocè. Bartonià (EBlm2). Margues de color gris blavós i, en menor proporció, gresos. Tram 
hectomètric de margues amb intercalacions de nivells de gresos de gruix que oscil·la entre 
centimètric i decimètric. Les margues són massives, molt homogènies, amb presència 
esporàdica de nòduls d’òxid de ferro i, en alguns trams, amb fragments de briozous i de pues 
d’equídnid. El seu sostre és discordant és discordant amb les unitats EPgx i EPlg. Són margues 
de plataforma externa.  

En referència al recobriment quaternari a l’àmbit d’estudi, les unitats litoestratigràfiques presents 
són: 

Cenozoic. Quaternari. 

- Plistocè superior (QPv5). Graves, sorres i llims. Intercalació de nivells lenticulars de graves 
subarrodonides amb blocs i matriu de sorres llimoses. Inclouen alguns trams de sorres i llims 
amb graves grolleres disperses. Es disposen de manera discordant sobre el basament 
prequaternari. La potència varia entre un mínim d’uns 2 metres i un màxim d’uns 15 metres. 
S’interpreten com a dipòsits de sistemes ventalls al·luvials correlacionables amb els dipòsits de 
terrassa de nivell 5 de l’Anoia. 
 
 
 
 
 

- Plistocè superior (QPV4). Llims, sorres i graves. Intercalació de trams de llims, sorres llimoses i 
nivells lenticulars de graves rodades amb tendència granodecreixent. Els llims són sorrencs, de 
color vermellós a groguenc i inclouen abundants graves disperses. Les graves són d’elements 
rodats i es disposen en cossos canaliformes de gruix mètric amb estratificació encreuada. La 
litologia dels clast és de gresos i carbonats eocens. El grau de cimentació és de baix a 
moderat, però hi ha alguns trams fortament cimentats per carbonat de calci. La unitat es 
disposa discordant sobre el basament prequaternari i es correlaciona lateralment amb la unitat 
QPt4. La potència varia entre els 8 i 15 metres. S’interpreta com un sistema de ventalls 
al·luvials correlacionables amb el nivell 4 dels dipòsits de terrassa. 
 

- Plistocè superior (QPt4). Graves, llims i sorres. La unitat està dominada per una intercalació de 
trams de graves subarrodonides amb matriu de sorres llimoses i trams de llims sorrencs 
vermellosos p groguencs amb graves disperses. Els llims són progressivament més abundants 
en direcció al sostre fins arribar a ser dominants al tram superior. Grau de cimentació baix, 
tanmateix hi ha zones amb cimentació moderada. Es disposa discordant sobre el basament 
prequaternari i es relaciona lateralment amb la unitat QPv4. La potència mitjana és de 8 a 10 m, 
però hi ha zones on només assoleix un parell de metres per efecte de la diferent erosionabilitat 
del basament que recobreix (meandres al sud de Jorba). S’interpreta com a terrassa 4 de 
l’Anoia. 
 

- Plistocè superior (QPt3). Graves, llims i sorres. La base de la unitat és constituïda per una 
intercalació de graves rodades i alguns blocs amb matriu llimosa i trams de sorres i llims 
sorrencs marrons amb graves disperses. Per sobre les graves augmenta progressivament la 
proporció de llims i disminueix la de graves i blocs. Al sostre de la unitat hi ha un tram de gruix 
d’ordre mètric de llims sorrencs marrons amb gravetes disperses. Grau de cimentació baix, 
tanmateix hi ha zones amb cimentació moderada. La unitat es disposa discordant sobre el 
basament prequaternari i concordant sobre la unitat QPlb3. La potència és de 5 a 10 m i se 
situa a uns 10 metres sobre el nivell fluvial actual. S’interpreta com a dipòsits de terrassa 3 de 
l’Anoia. 
 

- Holocè (QHt1). Graves, sorres i llims. A la base de la unitat dominen les graves polimítiques 
amb matriu sorrenca que, cap el sostre i de manera transicional passen a sorres grolleres amb 
graves disperses i, finalment, a llims sorrencs amb alguna filada lenticular de gravetes. Grau de 
cimentació de la unitat és nul i presenta coloració marró o grisenca. Es localitza al llarg de 
l’Anoia i afluents. El gruix s’estima entre 2 i 6 m i se situa entre 2 i 5 metres sobre el nivell fluvial 
actual. Correspon a la terrassa 1 de l’Anoia i els seus afluents. 
 

- Holocè (QHt0). Sorres, graves i gravetes amb un percentatge baix de llims. Els dipòsits 
presenten morfologies lenticulars sovint bombades. El gruix és irregular amb un màxim de 2-3 
m. Formen les barres fluvials actuals de l’Anoia i afluents principals. En molts afluents (rieres i 
torrents) aquests dipòsits són pràcticament inexistents. Correspon a la terrassa 0. 

3.2. Descripció geològica de la traça de la Via Blava 
El traçat de la Via Blava transcorre generalment entre els dipòsits quaternaris QPV4, QPt4, QHt1 i 
QHt0, a excepció de petits trams localitzats principalment a l’inici i als voltants del Gual dels Països 
Baixos on transcorre sobre rocam de la unitat EBlm2. 

Assenyalar que a l’inici del tram entre el Gual dels Països Baixos i el Gual de la Casa Nova 
s’observaren punts de despreniments de blocs i terres de la unitat QPV4 afectant la traça 
proposada. 
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Figura 2. Context geològic de la Via Blava d’Òdena i actuacions 

3.3. Descripció geològica dels emplaçaments de les actuacions de 
creuament dels cursos d’aigua 
En el aquest apartat es recull les observacions geològiques realitzades durant las tasques de 
reconeixement de camp en l’àmbit de l’emplaçament de les estructures. 

Actuació Context geològic 
Gual de Can Teixidor Dipòsits al·luvials QHt0 i QHt1 sobre margues blaves eocenes.  
Gual de Can Roca Dipòsits al·luvials QHt0 i QHt1 sobre margues blaves eocenes.  
Gual del Cementiri Dipòsits al·luvials QHt0 i QHt1 sobre margues blaves eocenes.  
Passera del Països 
Baixos Dipòsits al·luvials QHt0 i QHt1 sobre margues blaves eocenes.  

Gual de la Casa Nova Dipòsits antròpics i dipòsits al·luvials QHt0 i QHt1 sobre margues blaves 
eocenes.  

Gual de Gran Bretanya Dipòsits antròpics i dipòsits al·luvials QHt0 i QHt1 sobre margues blaves 
eocenes.  

Gual de Can Busqué Dipòsits antròpics i dipòsits al·luvials QHt0 i QHt1 sobre margues blaves 
eocenes.  

Taula 10 

3.4. Context hidrològic i hidrogeològic general i local 
La Via Blava objecte del projecte constructiu transcorre en gairebé tot el seu traçat resseguint el 
curs de la Riera d’Òdena i salvant tres cursos secundaris (torrents) que hi desguassen, el torrent 
del Pont de la O, torrent dels Esterrers i torrent de Can Valls. Tots ells amb un marcat caràcter 
discontinu. 

Hidrogeològicament tot l’àmbit d’estudi recau a l’àrea de l’Oligocè detrític de Manresa, i en concret 
a l’aqüífer local en medis de baixa permeabilitat als dipòsits detrítics i margocalcaris (codi 207F20), 
on la litologia predominant és detrítica no al·luvial (gresos i margues), amb doble porositat 
(intergranular i fissuració) i comportament hidràulic semiconfinat. 

Assenyalar que els dipòsits al·luvials actuals i subactuals (QHt0-QHt1) estretament relacionats amb 
la riera d’Òdena constitueixen un aqüífer al·luvial. 

3.4.1. Presència d’aigua subterrània a la zona d’estudi 

En alguns dels sondeigs i assaigs de penetració dinàmica DPSH realitzats s’observà la presència 
d’aigua freàtica. La següent taula mostra en quins i la profunditat del nivell, així com altra 
informació associada. 

Sondeig Cota NF Prof. NF Litologia Aqüífer 
associat Actuacions 

S2 305,8 1,75 
Sorres llimoses amb 

gravetes i graves amb 
matriu sorrenca llimosa 

Al·luvial de 
l’Òdena Gual del Cementiri 

S4 318,20 0,80 
Graves de margues i en 
menor proporció d’altres 

litologies 

Al·luvial de 
l’Òdena Gual de Can Roca 

S5 301,00 2,00 Argiles grises amb 
graves i gravetes. 

Al·luvial de 
l’Òdena Gual de la Casa Nova 

S7 306,1 2,00 Sorres llimoses argiloses 
marrons 

Al·luvial de 
l’Òdena 

Passera dels Països 
Baixos 

Taula 11 
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4. Riscos geològics 

4.1. Sismicitat 
A efectes de les accions a considerar en el projecte, segons les prescripcions de la Norma de 
Construcció sismoresistent (NCSR-02), R.D. 997/2002 de 27/09/02, publi. BOE Nº244 de 
11/10/02, pàgina 35898, l’acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de contribució (K) pels 
municipis d’Òdena i Igualada són: 

Municipi Acceleració sísmica (ab/g) Coeficient de contribució (K) 
Òdena 0,04 1 
Igualada 0,04 1 

Taula 12 

En el cas que ens ocupa no és necessari realitzar una estimació dels coeficients C (coeficient del 
terreny) i S (coeficient d’amplificació del terreny) degut a que el valor de l’acceleració (ab) és 
inferior a 0,08•g m/s2. 

4.2. Moviments de vessant (despreniments i esllavissaments) 

4.2.1. Risc geològic de moviments de vessant 

L’anàlisi del risc geològic es basa en una estimació preliminar de la perillositat natural, entesa com 
a la probabilitat de què succeeixi un fenomen natural potencialment destructiu. No es considera la 
perillositat que es pugui generar per accions antròpiques futures (mineria, sobreexplotació 
d’aqüífers, abocaments, talussos, terraplens, ni altres obres d’origen antròpic). 

L’estimació de la perillositat natural s’ha realitzat en funció de la intensitat i del grau d’activitat que 
podrien assolir els possibles fenòmens geomorfològics identificats. A partir d’aquests paràmetres, 
es poden determinar els següents graus de perillositat natural: 

 Perillositat Molt Baixa o Negligible: zones on no s’ha detectat una exposició a fenòmens 
actius (sense perillositat definida); o amb fenòmens de baixa intensitat i baixa activitat. 

 Perillositat Baixa: zones exposades a fenòmens de baixa intensitat i d’activitat mitjana / 
alta; o de mitjana intensitat i d’activitat baixa. 

 Perillositat Mitjana: zones exposades a fenòmens de mitjana intensitat i d’activitat 
mitjana / alta; o d’alta intensitat i d’activitat baixa. 

 Perillositat Alta: zones exposades a fenòmens d’alta intensitat i d’activitat mitjana/alta. 

La intensitat d’un fenomen és la capacitat de destrucció que aquest té i es troba relacionada amb 
la massa de material mobilitzat i llur velocitat. Es determina a partir de dades i criteris de camp 
com el relleu, la fracturació del massís rocós, l’estimació del volum de material que podria 
mobilitzar-se, la morfologia del vessant, ... 

La freqüència d’un fenomen correspon al grau d’activitat o període de retorn d’aquest, és a dir, el 
temps transcorregut entre dos esdeveniments d’intensitat similar. 

A partir de l’avaluació de la perillositat geològica del territori es distingeixen tres situacions tipus: 

 
Figura 3. Taula avaulació de la perillositat geològica 

 

 Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat 
geològica. Corresponen a àrees amb perillositat de Molt Baixa a Baixa. 

 Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat 
geològica però que cal seguir alguna recomanació addicional, per protegir bens i 
immobles o el correcte funcionament de les estructures existents o planejades. 
Corresponen a àrees qualificades amb perillositat de Baixa i en ocasions Mitjana. 

 Àrees en les quals es recomana la realització d’estudis de perillositat addicionals. 
Normalment, corresponen a àrees que contenen àmbits amb perillositat de Mitjana a Alta. 
En aquestes àrees, com a criteri general, abans d’emprendre qualsevol actuació 
urbanística, es recomana efectuar estudis detallats, previs a la definició dels usos del sòl 
que hi poden ser compatibles, que avaluïn detalladament determinats aspectes de la 
perillositat geològica i els seus possibles efectes sobre l’actuació projectada. 

4.2.2. Localització de moviments de vessant en l’àmbit del projecte 

Durant les tasques de camp es realitzà, a les zones amb pendents elevats, el reconeixement de 
possibles moviments de vessant (despreniments i esllavissaments) dins l’àmbit d’influència de les 
actuacions de creuament així com del traçat de la via blava. S’observà que, en generals, els 
despreniments es localitzen en zones amb pendent moderat a alt caracteritzades pel binomi  
dipòsits quaternaris (unitats QPt4, QPv4, QPv5 ) disposats sobre el substrat terciari (unitat EBlm2). 
Pel que fa a esllavissaments, els materials potencialment esllavissables són els sòls (dipòsits 
quaternaris de terrassa 3 (QPt3) i els termes alterats de les margues (unitat EBlm2). 

Tot seguit es detalla els moviments de vessant que es reconegueren amb risc d’afectació directa al 
camí proposat i actuacions de creuament projectades. 

Indret UTM_X UTM_Y Tipus de moviment de vessant 
reconeguts Unitat litoestratigrafica 

Voltants 
Gual 
del 
Països 
Baixos 

386190 4605221 
Despreniments. Caiguda de 
blocs de volum mig inferiors 0,1 
m3 

Conglomerats i gresos poc consolidats 
de la unitat QPv4 
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Figura 4. Despreniments visualitzats a la zona del Gual dels Països Baixos 

 
Foto 1 i 2. Despreniments de blocs i terres de la unitat QPV4 

 
Foto 3 i 4. Despreniments de blocs i terres de la unitat QPV4 

4.2.3. Anàlisi Perillositat natural de moviments de vessant 

La següent taula recull la perillositat natural en base a la intensitat i freqüència dels fenòmens de 
moviments de vessant per a cada indret reconegut durant les tasques de camp. 

Tram UTM_X UTM_Y Tipus de moviment de 
vessant reconeguts Intensitat Freqüència Perillositat 

Entre el 
Gual del 
Països 
Baixos i 

Gual de la 
Casa Nova 

 

386190 4605221 
Despreniments. Caiguda 
de blocs de volum mig, 

inferiors 0,1 m3 
Baixa Mitjana BAIXA 
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En base a la perillositat no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat geològica però es 
proposa que es valori el canvi del traçat, desplaçant 120 m aigües avall el Gual dels Països 
Baixos. 

4.3. Esfondraments 
No s’ha visualitzat durant el reconeixement de camp esfondraments.  

4.4. Expansivitat del terreny 
Cap de les unitats geològico-geotècniques de sòls establerts, en base a les característiques 
litològiques i paràmetres geotècnics (límit líquid), són potencialment expansibles.  

4.5. Inundabilitat 
Allà on la Via Blava discorre damunt la terrassa baixa de la riera d’Òdena, així com en els 
creuaments de la mateixa hi ha risc d’inundabilitat; aquest s’analitza específicament a l’annex 
d’estudi hidrològic i hidràulic del present projecte. 

5. Caracterització geotècnica 
La següent descripció i caracterització geotècnica només fa referència als materials presents a les 
actuacions de creuament de cursos d’aigua establertes en el projecte constructiu. 

5.1. Unitats geològico-geotècniques 
En base al reconeixement geològic, les dades obtingudes a les prospeccions geotècniques i els 
assaigs de laboratori, s’han establert les següents unitats geològico-geotècniques, que de la més 
superficial a la més profunda són: 

• Unitat A: Sòls vegetals i sòls antròpics. 

• Unitat B. Subunitat B1: Sorres llimoses /llims sorrencs, amb graves disperses. 

• Unitat B. Subunitat B2: Graves amb matriu sorrenca llimosa margosa o llimosa margosa. 

• Unitat C: Margues. 

La següent taula mostra les unitats identificades en cada sondeig així com els seus gruixos 
perforats. 

Actuació 
Gual de 

Can 
Busqué 

Gual del 
Cementiri 

Gual de 
Can 

Teixidor 
Gual de 

Can Roca 
Gual de la 
Casa Nova 

Gual de 
Gran 

Bretanya 

Gual del 
Països 
Baixos 

Prospecció S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Unitat A 0,50 m 0,20 m (Sòl 0,30 m - 1,30 m (Sòl 1,00 m (Sòl 0,70 m 
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Actuació 
Gual de 

Can 
Busqué 

Gual del 
Cementiri 

Gual de 
Can 

Teixidor 
Gual de 

Can Roca 
Gual de la 
Casa Nova 

Gual de 
Gran 

Bretanya 

Gual del 
Països 
Baixos 

Prospecció S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

(Sòl vegetal 
+ Sòl 

Antròpic) 

vegetal) (Sòl vegetal) antròpic) antròpic) (Sòl 
antròpic) 

Unitat B 
1,30 m 

(Subunitat 
B2) 

2,4 m 
(Subunitats 

B1 + B2) 

2,0 m 
(Subunitats 

B1 + B2) 

1,40 m 
(Subunitat 

B2) 

0,65 m 
(Subunitat 

B2) 

0,27 m 
(Subunitat 

B2) 

1,60 m 
(Subunitat 

B1) 

Unitat C 0,1 m. Són 
alterats 

0,04 m. Són 
alterats 

0,2 m. Són 
alterats 

0,12 m. 
Són 

alterats 

0,05 m. 
Són 

alterats 

0,05 m. 
Són 

alterats 

2,20 m. Els 
0,05 m 
primers 
alterats 

Taula 15 

La següent taula relaciona les mostres provinents dels sondeigs realitzats amb la unitat geològico-
geotècnica establerta. S’assenyala en vermell les mostres assajades al laboratori de sòls i roques. 

Actuació 
Gual de 

Can 
Busqué 

Gual del 
Cementiri 

Gual de 
Can 

Teixidor 

Gual de 
Can 

Roca 

Gual de 
la Casa 
Nova 

Gual de 
Gran 

Bretanya 

Gual del 
Països 
Baixos 

Prospecció S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Unitat A        
Unitat B        

Subunitat 
B1  S2-SPT1 S3-SPT1    S7-SPT1 

Subunitat 
B2 S1-SPT1   S4-SPT1    

Unitat C       S7-MP1 

Taula 16 

5.2. Interpretació i anàlisi de les gràfiques de resistència de l’assaig de 
penetració dinàmica DPSH i dels assaigs “in situ” de resistència SPT. 
A partir dels gràfics de penetració obtinguts dels assaigs de penetració dinàmica DPSH s’ha 
realitzat una correlació entre els valors de colpeig obtinguts en els esmentats assaigs i els valors 
obtinguts en els assaigs SPT, aplicant un coeficient de correlació amb Nspt de 1,2. 

A l’apèndix 4 es mostren els perfils geològic-geotècnics presents en cada emplaçament de les 
estructures de creuament projectades. 
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Taula 17 

5.3. Descripció de les unitats geològico-geotècniques 

5.3.1. Unitat A: Sòls vegetals i sòls antròpics. 

Constitució, potencia i distribució: Unitat que correspon al conjunt sòl vegetal i sòl antròpic. A la 
taula 15 es recull en quines prospeccions hi és present, per quin/s sòls és formada i el gruix. Els 
sòls vegetals són de naturalesa detrítica constituïts predominantment per sorres fines, a vegades 
llimoses, de tonalitat variable entre ocre i marró i alt contingut en matèria orgànica. El conjunt de 
sòls antròpics és força heterogeni (barreja de llims margosos amb graves de margues i restes de 
runa, plàstics, ferralla, etc.  

Caracterització geotècnica, d’estat i identificació: Des d’un punt de vista de comportament 
geotècnic aquesta unitat presenta un comportament de sòls molt tous-tous. En base a la seva 
naturalesa no s’ha realitzat caracterització d’estat i d’identificació. 

5.3.2. Unitat B, Subunitat B1: Sorres llimoses /llims sorrencs, amb graves disperses. 

Constitució, potencia i distribució: Unitat identificada en totes les prospeccions. Es disposa sota 
la unitat A quan aquesta hi és. Correspon al terme mig de la secció tipus dels dipòsits al·luvials de 
terrassa caracteritzats predominantment per llims sorrencs i/o sorres llimoses amb gravetes 
disperses i a vegades amb filades de gravetes. La potència és d’ordre mètrica. Igual que en la 
unitat anterior a la taula 15 es recull en quines prospeccions hi és present i el gruix 

Caracterització geotècnica, d’estat i identificació: Des d’un punt de vista de comportament 
geotècnic aquesta unitat presenta un comportament de sòls tous-molt tous. 

En base a l’índex Nspt la compacitat oscil·la entre molt fluixa-fluixa. 

S’estima, en base a la humitat natural, que el grau de saturació de les mostres oscil·la entre 
humida i saturada. 

Es disposa dels següents assaigs d’identificació i estat realitzats a les mostres alterades S2-SPT1, 
S3-SPT1 i S7-SPT1 corresponent a la subunitat B1. 

La següent taula mostra els resultats dels assaigs de cada mostra assajada: 

Assaigs laboratori Mostres 
Codi mostra S2-SPT1 S3-SPT1 S7-SPT1 

Profunditat (m) 1,00-1,60 1,00-
1,60 1,00-1,60 

Granulometria (USCS)  
Graves (%)   0,0 
Sorres (%)   36,1 
Fins (%)   63,9 

Límits d’Atterberg  
LL (%)   21,66 
LP (%)   19,05 
IP (%)   2,61 

Tipus sòls (USCS)   ML 
Humitat natural (%) 16,2 9,0 23,6 
Sulfats solubles (mg/Kg) 102,08 negatiu  

Taula 18 

S’associa en base a bibliografia geotècnica una densitat aparent de 1,8 g/cm3 

Caracterització de la resistència: S’adopta per aquesta unitat els següents paràmetres 
resistents, a partir de taules de correlació que relacionen el valor N30 amb l’angle de fregament 
intern. 

Així doncs, per a N30 = 7,5 (veure taula 17): 

S’adopta una cohesió de 0 T/m2 al tractar-se de un material granular. 

Paràmetres resistents de la subunitat B1
Angle fregament intern 1 30º 

Cohesió 0,0 T/m2 

Taula 19 

Caracterització de la deformabilidad2: El mòdul de deformació elàstica (E kg/cm2) a partir de la 
següent taula, s’estima en: 

 Nº golpes ensayo 
SPT, NSPT 

Resistencia a 
compresión simple, qu  

(kN/m2) 
Módulo de elasticidad, E 

(MN/m2) 

Suelos muy flojos o muy blandos < 10 0 - 80 < 8 
Suelos flojos o blandos 10 - 25 80 - 150 8 - 40 
Suelos medios 25 - 50 150 - 300 40 - 100 
Suelos compactos o duros 50  Rechazo 300 - 500 100 - 500 
Rocas blandas Rechazo 500 - 5000 500 - 8000 
Rocas duras Rechazo 5000 - 40000 8000 - 15000 
Rocas muy duras Rechazo > 40000 > 15000 

Taula 20 

Essent un sòl tou 
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E Unitat B1 = 8 MN/m2= 8000 kN/m2 = 82 Kg/cm2 

Agressivitat al formigó (EHE): en base als resultats de laboratori de les mostres assajades 
d’aquesta unitat l’agressivitat al formigó és nul·la. 

Assaigs laboratori Mostres 
Codi mostra S2-SPT1 S3-SPT1 S7-SPT1 

Profunditat (m) 1,00-1,60 1,00-
1,60 1,00-1,60 

Sulfats solubles (SO4mg/Kg) 102,08 negatiu  

Taula 21 

S’associa en base a bibliografia geotècnica una densitat aparent de 1,8 g/cm3 

5.3.3. Unitat B, Subunitat B2: Graves amb matriu sorrenca llimosa margosa o llimosa 
margosa. 

Constitució, potencia i distribució: Unitat identificada en totes les prospeccions a excepció del 
sondeig S7. En algunes prospeccions es disposa sota la unitat A i en altres sota la subunitat B1. 
Correspon a dipòsits al·luvials subactuals de la riera d’Òdena caracteritzats per graves de 
margues amb matriu sorrenca llimosa margosa o llimosa margosa, o al terme inferior de la secció 
tipus dels dipòsits al·luvials de terrassa caracteritzats predominantment per graves amb matriu 
llimosa margosa o sorrenca. La potència és d’ordre decimètrica-mètrica. Igual que en la unitat 
anterior a la taula 15 es recull en quines prospeccions hi és present i el gruix 

 
(1) El Terreno. Matilde González Caballero. Edicions UPC. 
(2) Código técnico edificación. 

 

Caracterització geotècnica, d’estat i identificació: Des d’un punt de vista de comportament 
geotècnic aquesta unitat presenta un comportament de sòls tous-mitjans. En base a l’índex Nspt la 
compacitat és mitja. 

S’estima, en base a la humitat natural, que el grau de saturació de les mostres oscil·la entre 
humida i saturada. 

Es disposa dels següents assaigs d’identificació i estat realitzats a les mostres alterades S1-SPT1 
i S4-SPT1 corresponent a la subunitat B2. 

La següent taula mostra els resultats dels assaigs de cada mostra assajada: 

Assaigs laboratori Mostra 
Codi mostra S1-SPT1 S4-SPT1 

Profunditat (m) 1,00-
1,60 1,00-1,52 

Granulometria (USCS)  
Graves (%) 12,7 34,3 
Sorres (%) 30,4 35,8 
Fins (%) 56,8 29,9 

Límits d’Atterberg  
LL (%) 23,12 24,53 
LP (%) 14,88 14,82 
IP (%) 8,24 9,71 

Tipus sòls (USCS) CL SC 
Humitat natural (%) 8,2 10,6 

Taula 22 

S’adopta una cohesió de 0 T/m2 al tractar-se de un material granular. 

Caracterització de la resistència: S’adopta per aquesta unitat els següents paràmetres 
resistents, a partir de taules de correlació que relacionen el valor N30 amb l’angle de fregament 
intern. 

Així doncs, per a N30 = 26 (veure taula 17): 

Paràmetres resistents de la subunitat B2
Angle fregament intern 1 35º 

Cohesió 0,0 T/m2 

Taula 23 

Caracterització de la deformabilidad2: El mòdul de deformació elàstica (E kg/cm2) a partir de la 
següent taula, s’estima en: 

 Nº golpes ensayo 
SPT, NSPT 

Resistencia a 
compresión simple, qu  

(kN/m2) 

Módulo de elasticidad, E 
(MN/m2) 

Suelos muy flojos o muy blandos < 10 0 - 80 < 8 
Suelos flojos o blandos 10 - 25 80 - 150 8 - 40 
Suelos medios 25 - 50 150 - 300 40 - 100 
Suelos compactos o duros 50  Rechazo 300 - 500 100 - 500 
Rocas blandas Rechazo 500 - 5000 500 - 8000 
Rocas duras Rechazo 5000 - 40000 8000 - 15000 
Rocas muy duras Rechazo > 40000 > 15000 

Taula 24 

Essent un sòl tou 

E Unitat B2 = 40 MN/m2= 40000 kN/m2 = 407,9 Kg/cm2 

Agressivitat al formigó (EHE): en base als resultats de laboratori de les mostres assajades 
d’aquesta unitat l’agressivitat al formigó és nul·la. 

Assaigs laboratori   
Codi mostra S1-SPT1 S4-SPT1 

Profunditat (m) 1,00-
1,60 1,00-1,52 

Sulfats solubles (SO4mg/Kg) negatiu negatiu 

Taula 25 

5.3.4. Unitat C: Margues 

Constitució, potencia i distribució: Aquesta unitat constitueix el substrat rocós de tota la zona 
d’estudi i sobre ella es disposa la unitat B, i correspon a les les margues de la unitat EBlm2. La 
potència és d’ordre hectomètrica. La part més superficial i en contacte amb la unitat B es presenta 
alterada. El gruix és d’ordre centimètric. La taula següent recull el gruixos identificats en els 
sondeigs i assaigs de penetració dinàmica. El grau de meteorització d’aquest tram superficial 
oscil·la entre Grau II – Grau III. 

Actuació 
Gual de 

Can 
Busqué 

Gual del 
Cementiri 

Gual de 
Can 

Teixidor 

Gual de 
Can 

Roca 

Gual de 
la Casa 
Nova 

Gual de 
Gran 

Bretanya 

Gual del 
Països 
Baixos 

Prospecció S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
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Actuació 
Gual de 

Can 
Busqué 

Gual del 
Cementiri 

Gual de 
Can 

Teixidor 

Gual de 
Can 

Roca 

Gual de 
la Casa 
Nova 

Gual de 
Gran 

Bretanya 

Gual del 
Països 
Baixos 

Prospecció S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Unitat C. Tram 
alterat (m) 0,1 0,04  0,2  0,12  0,05  0,05  0,05 

Taula 26 

 
Foto 5. Unitat C: Margues 

Caracterització geotècnica, d’estat i identificació: Des del punt de vista de comportament 
geotècnic totes les margues presenten un comportament de roca tova. El RQD calculat a partir del 
testimoni recuperat de marga al sondeig S7 és del 65 %, percentatge que indica que la qualitat del 
rocam és mitja (cau dins el rang entre el 50%-75%). 

En quan a les característiques d’identificació i estat natural de les margues no alterades es 
recullen a la següent taula: 

 

Estat. Unitat C Marga no alterada 
Humitat (%) 1,03 

Densitat seca (g/cm3) 2,53 
Densitat humida (g/cm3) 2,56 

Taula 27 

Caracterització de la resistència: La resistència de la marga es determina a partir de l’assaig de 
compressió simple realitzat a la mostra S7-MP1. El valor de compressió simple qu és 20,6 MPa. 

Respecte a l’angle de fregament i cohesió del conjunt rocós es proposa que s’adoptin els següents 
valors obtinguts de la bibliografia tècnica: 

 Marga  
Angle fregament intern (º) 35 

Cohesió (kg/cm2) 3 

Taula 28 

Caracterització de la deformabilitat: el mòdul de deformació elàstica (E kg/cm2) en el cas de les 
margues no alterades s’estima en 500 MPa. 

6. Interacció terreny-estructura 

6.1. Fonamentació de les estructures de creuament de la riera d’Òdena. 

6.1.1. Tipus d’estructura 

La següent taula recull les diferents estructures de creuament definides al projecte: 

Actuació Tipus estructura 
Gual de 

Can 
Teixidor 

Gual de Plataforma amb multicalaix 
prefabricat 

Gual de 
Can Roca 

Gual de Plataforma amb multicalaix 
prefabricat 

Gual del 
cementiri 

Gual de Plataforma amb multicalaix 
prefabricat 

Gual del 
Països 
Baixos 

Gual de Plataforma tipus passera 

Gual de 
Casa Nova 

Gual de Plataforma amb multicalaix 
prefabricat 

Gual de 
Gran 

Bretanya 

Gual de Plataforma amb multicalaix 
prefabricat 

Gual de 
Can 

Busqué 

Gual de Plataforma amb multicalaix 
prefabricat 

Taula 29 

6.1.2. Unitat geològico-geotècnica de fonamentació 

Mai fonamentar sobre la unitat A (sòls vegetals i sòls antròpics). 

La unitat geològica-geotècnica de fonamentació per a cada estructura, tenint en compte les 
observacions recollides a la següent taula és: 

Actuació 
Unitat geològica-

geotècnica de 
fonamentació 

Observacions 

Gual de Can 
Teixidor Unitat C 

Excavació 0,3 m sota base fonamentació i estendre formigó 
ciclopi fins base de fonamentació. És per eliminar part superficial 

alterada de margues. 

Gual de Can 
Roca Unitat B2  

Gual del 
cementiri Unitat C 

Excavació marge dret i substitució dipòsit al·luvial per formigó 
cíclopi. Marge esquerre excavació 0,3 m de margues per 
eliminació  part alterada, i substitució amb formigó cíclopi. 

Gual del 
Països 
Baixos 

Unitat C  

Gual de 
Casa Nova Unitat C 

Excavació 0,3 m sota base fonamentació i formigó ciclopi fins 
base de fonamentació. És per eliminar part superficial alterada de 

margues. 

Gual de Unitat C Excavació marge dret i substitució dipòsit al·luvial per formigó 
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Actuació 
Unitat geològica-

geotècnica de 
fonamentació 

Observacions 

Gran 
Bretanya 

cíclopi. Marge esquerre excavació 0,3 m de margues per 
eliminació  part alterada, i substitució amb formigó cíclopi. 

Gual de Can 
Busqué Unitat C 

Excavació marge esquerre i substitució dipòsit al·luvial per 
formigó cíclopi. Marge dret excavació 0,3 m de margues per 
eliminació  part alterada, i substitució amb formigó cíclopi. 

Taula 30 

6.1.3. Tipologia de fonamentació 

La tipologia de fonamentació proposada per a cada estructura és: 

Actuació Tipologia de fonamentació 

Gual de Can Teixidor Base de formigó ciclopi 
homogeneïtzador 

Gual de Can Roca Llit de graves estabilitzador permeable 

Gual del cementiri Base de formigó ciclopi 
homogeneïtzador 

Gual del Països 
Baixos Micropilots 

Gual de Casa Nova Base de formigó ciclopi 
homogeneïtzador 

Gual de Gran 
Bretanya 

Base de formigó ciclopi 
homogeneïtzador 

Gual de Can Busqué Base de formigó ciclopi 
homogeneïtzador 

Taula 31 

6.1.4. Tensió admissible i assentaments 

Estructures de calaixos prefabricats de formigó 

La càrrega admissible en funció de l’assaig SPT: 

 

 

Actuació Unitat de 
fonamentació 

N30 
(spt) 

Tensió 
admissible 

(kg/cm2) 
Assentament 
màxim (cm) 

Gual de Can 
Teixidor 

Unitat C + base 
de formigó cíclopi 
homegeneitzador 

R 3,00 Despreciable 

Gual de Can 
Roca 

Unitat B; 
subunitat B2 25 2,50 2,54 cm i 

instantani 

Gual del 
cementiri 

Unitat C + base 
de formigó cíclopi 
homegeneitzador 

R 3,00 Despreciable 

Gual de 
Casa Nova 

Unitat C + base 
de formigó cíclopi 
homegeneitzador 

R 3,00 Despreciable 

Gual de Unitat C + base R 3,00 Despreciable 

Actuació Unitat de 
fonamentació 

N30 
(spt) 

Tensió 
admissible 

(kg/cm2) 
Assentament 
màxim (cm) 

Gran 
Bretanya 

de formigó cíclopi 
homegeneitzador 

Gual de Can 
Busqué 

Unitat C + base 
de formigó cíclopi 
homegeneitzador 

R 3,00 Despreciable 

Taula 32 

Estructures de passarel·la 

Pel càlcul de la resistència de l’empotrament a la roca (marga) es proposa que s’adoptin les 
següents resistències unitàries, en base  a la “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes 
en obra”: 

Resistencia unitaria 
(MPa)  

Punta (qu*0,07; MPa) 1,44 
Fust 0,25 

Taula 33 

Es proposa que la longitud d’empotrament a la unitat C sigui igual o major a 7 diàmetres. 

7. Excavabilitat 
Els sòls de les unitats A i B així com la part superficial alterada de la unitat rocosa C seran 
excavables amb maquinària convencional tipus retroexcavadora. Pels termes no alterats del 
conjunt rocós serà necessari la utilització de mitjans més potents, com el martell pneumàtic. 

En base a les observacions realitzades durant el reconeixement de camp i les prospeccions 
geotècniques realitzades s’estima que el 100% dels desmunts i excavació podran excavar-se amb 
retroexcavadora. 

8. Estabilitat dels talussos d’excavacions 
Pel que fa a les excavació de les fonamentacions, al realitzar-se a la zona de llera i terrassa baixa 
caldrà tenir en compte, en tot moment, la presència de l’aigua, tant de la pròpia riera com del 
freàtic estretament relacionat, a l’hora de definir el procés constructiu.  

Totes les excavacions que es realitzin a les unitats A i B, sempre i quan estiguin per sobre el nivell 
freàtic i no afectades per la presència d’aigua seran estables a curt termini i amb altures inferiors al 
metre i mig (1,5 m). Es proposa que s’adopti un disseny de desmunt tipus 1H:3V per disminuir 
possibles riscos de despreniments i/o esllavissaments. 

No obstant això, si es detecten zones potencialment inestables durant l’execució dels talussos 
d’excavació, en qualsevol part de l’obra, la direcció tècnica de l’obra haurà de decidir si disminuir 
l’angle del talús d’excavació o aplicar altres mesures d’estabilitat. 
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9. Resum i conclusions 

9.1. Context geològic i hidrogeològic 
L’àmbit d’estudi es localitza a la unitat estructural major de Catalunya Avantpaís de l’Ebre i en 
concret a la subunitat d’Avantpaís no deformat. La subunitats d’Avantpaís estratigràficament és 
constituïda per roques terciàries sedimentàries d’edat paleogen. Recobrint el substrat rocós 
paleogen es disposen els dipòsits quaternaris de naturalesa al·luvial. 

Hidrogeològicament tot l’àmbit d’estudi recau a l’àrea de l’Oligocè detrític de Manresa, i en concret 
a l’aqüífer local en medis de baixa permeabilitat als dipòsits detrítics i margocalcaris (codi 207F20), 
on la litologia predominant és detrítica no al·luvial (gresos i margues), amb doble porositat 
(intergranular i fissuració) i comportament hidràulic semiconfinat. 

Assenyalar que els dipòsits al·luvials actuals i subactuals (QHt0-QHt1) estretament relacionats amb 
la riera d’Òdena constitueixen un aqüífer al·luvial. 

9.2. Riscos geològics 

9.2.1. Sismicitat 

En tot l’àmbit de l’estudi no és necessari realitzar una estimació dels coeficients C (coeficient del 
terreny) i S (coeficient d’amplificació del terreny) degut a que el valor de l’acceleració (ab) és 
inferior a 0,08•g m/s2. 

9.2.2. Moviments de vessant 

Durant les tasques de camp s’ha realitzat el reconeixement de possibles moviments de vessant 
(despreniments i esllavissaments), els quals es restringeixen a les zones amb pendent elevat. 

S’ha localitzat una zona, als voltants del Gual dels Països Baixos ,amb risc d’afectació directa a la 
traça de la via blava. 

Indret UTM_X UTM_Y Tipus de moviment de vessant 
reconeguts Unitat litoestratigrafica 

Voltants 
Gual 
del 
Països 
Baixos 

386190 4605221 
Despreniments. Caiguda de 
blocs de volum mig inferiors 0,1 
m3 

Conglomerats i gresos poc consolidats 
de la unitat QPv4 

De l’anàlisi de perillositat natural s’ha establert que aquesta és “BAIXA”.  

En base a la perillositat no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat geològica però es 
proposa que es valori el canvi del traçat, desplaçant 120 m aigües avall el Gual dels Països  

A l’àmbit de les estructures de creuament dels cursos d’aigua no hi ha risc a moviments de 
vessant de tipus despreniment o esllavissament. 

9.2.3. Esfondraments 

No s’ha visualitzat durant el reconeixement de camp esfondraments.  

9.2.4. Expansivitat del terreny 

Cap de les unitats geològico-geotècniques de sòls establerts, en base a les característiques 
litològiques i paràmetres geotècnics (límit líquid), són potencialment expansibles. 

9.2.5. Inundabilitat 

Allà on la Via Blava discorre damunt la terrassa baixa de la riera d’Òdena, així com en els 
creuaments de la mateixa hi ha risc d’inundabilitat; aquest s’analitza específicament a l’annex 
d’estudi hidrològic i hidràulic del present projecte. 

9.2.6. Contingut en sulfats (agressivitat al formigó) 

En base al contingut en sulfats de la unitat B el grau d’agressivitat al formigó és nul. No es 
preveuen problemes relacionats amb l’agressivitat del sòl al formigó. 

9.3. Presència d’aigua freàtica 
En alguns dels sondeigs realitzats s’ha localitzat aigua freàtica. La següent taula mostra en quins i 
la profunditat del nivell, així com altra informació associada. 

Sondeig Cota NF Prof. NF Litologia Aqüífer 
associat Actuacions 

S2 305,8 1,75 
Sorres llimoses amb 

gravetes i graves amb 
matriu sorrenca llimosa 

Al·luvial de 
l’Òdena Gual del Cementiri 

S4 318,20 0,80 
Graves de margues i en 
menor proporció d’altres 

litologies 

Al·luvial de 
l’Òdena Gual de Can Roca 

S5 301,00 2,00 Argiles grises amb 
graves i gravetes. 

Al·luvial de 
l’Òdena Gual de la Casa Nova 

S7 306,1 2,00 Sorres llimoses argiloses 
marrons 

Al·luvial de 
l’Òdena 

Passera dels Països 
Baixos 

9.4. Unitats geològico-geotècniques definides 
En base al reconeixement geològic, les dades obtingudes als sondeigs i els assaigs de laboratori, 
s’han establert les següents unitats geològico-geotècniques, que de la més superficial a la més 
profunda són: 

• Unitat A: Sòls vegetals i sòls antròpics. 

• Unitat B. Subunitat B1: Sorres llimoses /llims sorrencs, amb graves disperses. 

• Unitat B. Subunitat B2: Graves amb matriu sorrenca llimosa margosa o llimosa margosa. 

• Unitat C: Margues. 

A l’apartat 5.3 es recull la descripció de les unitats geològico-geotècniques establertes. 

9.5. Paràmetres geotècnics de càlcul segons unitat geològica-geotècnica 
definida 
La següent taula resum recull els paràmetres geotècnics de càlcul de cada unitat geològica-
geotècnica definida: 

 

 

  Subunitat 
B1 

Subunitat 
B2 

Unitat 
C 

Estat Densitat aparent (g/cm3) 1,8 1,8 2,56 

Paràmetres Angle fregament intern (º) 30 35 35 
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resistents Cohesió (Kg/cm2) 0,00  0,00 3,00 
Compressió simple; qu 

(kg/cm2) - - 20,6 

Deformabilitat E(MN/m2) 8 40 500 

9.6. Interacció terreny-estructura 

9.7. Fonamentació de les estructures de creuament de la riera d’Òdena. 

9.8. Unitat geològico-geotècnica de fonamentació 
Mai fonamentar sobre la unitat A (sòls vegetals i sòls antròpics). 

La unitat geològica-geotècnica de fonamentació per a cada estructura, tenint en compte les 
observacions recollides a la següent taula és: 

Actuació 
Unitat geològica-

geotècnica de 
fonamentació 

Observacions 

Gual de Can 
Teixidor Unitat C 

Excavació 0,3 m sota base fonamentació i estendre formigó 
ciclopi fins base de fonamentació. És per eliminar part superficial 

alterada de margues. 

Gual de Can 
Roca Unitat B2  

Gual del 
cementiri Unitat C 

Excavació marge dret i substitució dipòsit al·luvial per formigó 
cíclopi. Marge esquerre excavació 0,3 m de margues per 
eliminació  part alterada, i substitució amb formigó cíclopi. 

Gual del 
Països 
Baixos 

Unitat C  

Gual de 
Casa Nova Unitat C 

Excavació 0,3 m sota base fonamentació i formigó ciclopi fins 
base de fonamentació. És per eliminar part superficial alterada de 

margues. 

Gual de 
Gran 

Bretanya 
Unitat C 

Excavació marge dret i substitució dipòsit al·luvial per formigó 
cíclopi. Marge esquerre excavació 0,3 m de margues per 
eliminació  part alterada, i substitució amb formigó cíclopi. 

Gual de Can 
Busqué Unitat C 

Excavació marge esquerre i substitució dipòsit al·luvial per 
formigó cíclopi. Marge dret excavació 0,3 m de margues per 
eliminació  part alterada, i substitució amb formigó cíclopi. 

9.8.1. Tipologia de fonamentació 

La tipologia de fonamentació proposada per a cada estructura és: 

Actuació Tipologia de fonamentació 

Gual de Can Teixidor Base de formigó ciclopi 
homogeneïtzador 

Gual de Can Roca Llit de graves estabilitzador permeable 

Gual del cementiri Base de formigó ciclopi 
homogeneïtzador 

Gual del Països 
Baixos Micropilots 

Actuació Tipologia de fonamentació 

Gual de Casa Nova Base de formigó ciclopi 
homogeneïtzador 

Gual de Gran 
Bretanya 

Base de formigó ciclopi 
homogeneïtzador 

Gual de Can Busqué Base de formigó ciclopi 
homogeneïtzador 

9.8.2. Tensió admissible i assentaments 

Estructures de calaixos prefabricats de formigó 

La càrrega admissible en funció de l’assaig SPT: 

Actuació Unitat de 
fonamentació 

N30 
(spt) 

Tensió 
admissible 

(kg/cm2) 
Assentament 
màxim (cm) 

Gual de Can 
Teixidor 

Unitat C + base 
de formigó cíclopi 
homegeneitzador 

R 3,00 Despreciable 

Gual de Can 
Roca 

Unitat B; 
subunitat B2 25 2,50 2,54 cm i 

instantani 

Gual del 
cementiri 

Unitat C + base 
de formigó cíclopi 
homegeneitzador 

R 3,00 Despreciable 

Gual de 
Casa Nova 

Unitat C + base 
de formigó cíclopi 
homegeneitzador 

R 3,00 Despreciable 

Gual de 
Gran 

Bretanya 

Unitat C + base 
de formigó cíclopi 
homegeneitzador 

R 3,00 Despreciable 

Gual de Can 
Busqué 

Unitat C + base 
de formigó cíclopi 
homegeneitzador 

R 3,00 Despreciable 

Estructures de passarel·la 

Pel càlcul de la resistència de l’empotrament a la roca (marga) es proposa que s’adoptin les 
següents resistències unitàries, en base  a la “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes 
en obra”: 

Resistencia unitaria 
(MPa)  

Punta (qu*0,07; MPa) 1,44 
Fust 0,25 

Es proposa que la longitud d’empotrament a la unitat C sigui igual o major a 7 diàmetres. 
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9.9.  Excavabilitat 
Els sòls de les unitats A i B així com la part superficial de la unitat rocosa C seran excavables amb 
maquinària convencional tipus retroexcavadora. Pels termes no alterats del conjunt rocós serà 
necessari la utilització de mitjans més potents, com el martell pneumàtic. 

En base a les observacions realitzades durant el reconeixement de camp i les prospeccions 
geotècniques realitzades, s’estima que el 100% dels desmunts i excavacions podran excavar-se 
amb retroexcavadora. 

9.10. Estabilitat dels talussos d’excavacions 
Totes les excavacions que es realitzin a les unitats A i B, sempre i quan estiguin per sobre el nivell 
freàtic i no afectades per la presència d’aigua seran estables a curt termini i amb altures inferiors al 
metre i mig (1,5 m). Es proposa que s’adopti un disseny de desmunt tipus 1H:3V per disminuir 
possibles riscos de despreniments i/o esllavissaments. Les excavacions per sota del nivell freàtic 
no seran estables aspecte que s’haurà de considerar a l’hora de definir els procediments 
constructius. 

No obstant això, si es detecten zones potencialment inestables durant l’execució dels talussos 
d’excavació, en qualsevol part de l’obra, la direcció tècnica de l’obra haurà de decidir si disminuir 
l’angle del talús d’excavació o aplicar altres mesures d’estabilitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Espuny Solaní 
Geòleg 
Col·legiat núm. 3670 
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Apèndix 1. Situació prospeccions geotècniques 
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Gual de Can Busquet 
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Gual del Cementiri 
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Gual de Can Teixidor 
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Gual de Can Roca 
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Gual de la Casa Nova 
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Gual de Gran Bretanya 
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Gual dels Països Baixos 
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Apèndix 2. Cartografia geològica 
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Apèndix 3. Figures sondeigs i assaigs de penetració dinàmica (DPSH) 
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Gràfics assaigs de penetració dinàmica (DPSH) 
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Columnes dels sondeigs 
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Apèndix 4. Perfils geològics-geotècnics 
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Apèndix 5. Actes de Laboratori 
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Mostra S1-SPT1. Gual de Can Busqué 
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Mostra S2-SPT1. Gual del Cementiri 
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Mostra S3-SPT1. Gual de Can Teixidor 
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Mostra S4-SPT1. Gual de Can Roca 
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Mostra S7-SPT1. Gual dels Països Baixos 
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Mostra S7-MP1. Gual dels Països Baixos 
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Apèndix 6. Recull fotogràfic 

Prospeccions Gual de Can Busqué 

 
PD1 

 

 
PD2 
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Caixa 1 del S1 

 

 
S1-SPT1 

 

 

Prospeccions Gual del Cementiri 

 
Sondeig S2 

 

 
PD3 
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PD4 

 
Caixa 1 de S2 

 

 

 
S2-SPT1 

Prospeccions Gual de Can Teixidor 

 
Sondeig S3 
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PD6 

 

 
Caixa 1 de S3 

 

 
S3-SPT1 
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Prospeccions Gual de Can Roca 

 
PD1 

 

 
PD2 

 

 

 

 

 

 
Sondeig S4 

 

 
Caixa 1 de S4 
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S4-SPT1 

Prospeccions Gual de la Casa Nova 

 
Sondeig S5 

 

 

 

 

 

 
PD9 

 

 
Caixa 1 de S5 
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Prospeccions Gual de Gran Bretanya 

 
Sondeig S6 

 

 
PD10 

 

 

 

 

 

 
PD11 

 

Caixa 1 del S6 
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S6-SPT1 

 

Prospeccions Gual dels Països Baixos 

 
Sondeig S7 

 

 

 

 

 
Caixa 1 de S7 

 

 
Caixa 2 de S7 
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Mostra S7-MP1 
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1. Introducció 

En el present Annex es presenten el resultats dels treballs de topografia duts a terme per a la definició 

del traçat de la Via Blava de la Riera d’Òdena, objecte de l’encàrrec de la Mancomunitat de la Conc 

d’Òdena al Sr. Mateu Vilardell i Marquès, Enginyer en Geodèsia i Topografia, i queden recollits en 

l’informe “Treballs de topografia per a l’execució dels camins fluvials de les rieres d’Odena, Güells 

i Castellolí. Expedient 1343-2”. 

Així mateix, també es presenten les coordenades de definició geomètrica de la traça de la Via Blava amb 

els ajustos realitzats a partir dels resultats dels treballs de topografia. 

2. Treballs de topografia 

2.1. Abast dels treballs 

Els treballs que es presenten a la present memòria tenen com a objectiu l’aixecament topogràfic de 

diferents trams pel projecte de la Via Blava de la riera d’Òdena, en el seu tram entre el camp de Teixidor, 

a Òdena, fins a l’Anoia. Aquests treballs  consten del següent: 

Aixecament topogràfic dels terrenys afectats per la nova obertura de camins o per ampliació dels camins 

existents, incloent les superfícies necessàries per la generació de talussos, amb la finalitat d’obtenir perfils 

transversals del terreny natural.  

 Longitud total dels trams a aixecar: per execució de trams nous 2.544 metres   

 Aixecament en planta a escala 1:500. 

 Ample de la traça de 20 metres, 10 a cada costat de l’eix. 

 Sistema de coordenades UTM ETRS’89 i cotes referides al nivell del mar a Alacant.   

 Equidistància corbat 1 metres i corbes mestres cada 5 metres. 

 Delineació en 3D 

Aixecament topogràfic de 7 guals de creuament de la Via Blava sobre la Riera d’Òdena. Aquests guals 

per ordre d’aigües avall són els Gual del Teixidor, el Gual del Recó, el Gual del Cementiri, Gual de l’ITV, 

Gual Casa Nova, Gual de Gran Bretanya i Guals dels Horts de Can Busqué. 

 Aixecament de detall a escala 1:500. 

 Sistema de coordenades UTM ETRS’89 i cotes referides al nivell del mar a Alacant.   

 Delineació en 3D. Els guals són els següents: 

Aixecament topogràfic de Miradors i Zones de Referència, repartits per tota la traça: 

 Aixecament de detall a escala 1:500. 

 Sistema de coordenades UTM ETRS’89 i cotes referides al nivell del mar a Alacant.   

 Delineació en 3D. 

Aixecament de punts d’eix longitudinal cada 50 metres i/o punts clau, d’una longitud total de 4.552 metres. 

Obtenció dels perfils transversals i càlcul volumètric del moviment de terres a partir dels aixecaments i 

del model digital. 

En el present Annex es presenta el llistat de punts que correspon a l’eix de la traça de la Via Blava. 

Aquesta informació s’ha integrat també en el plànol 3.2. Planta general d’actuacions del Projecte.  

La planificació dels treball ha estat la següent: 

En una primera fase dels treballs es fa una visita a camp amb l’equip redactor del projecte per definir 

diferents aspectes: 

 Visita als trams on s’ha de fer l’aixecament per establir les zones que es pretenen aixecar mitjançant 

GPS o amb topografia clàssica.  

 Identificació dels guals i de l’àmbit de treball en cada un d’ells. 

 Planificació de les possibles visites a les hortes amb els seus propietaris. 

 Identificació de les zones conflictives o amb dificultat afegida, com ara algun meandre i/o zones 

d’obres. 

 Identificació d’elements imprescindibles per la redacció del projecte. 

 Identificació de canvis al traçat teòric que en fan modificar l’aixecament topogràfic. 

 Realització de l’aixecament topogràfic.  

 Ajust del traçat i ampliacions de l’aixecament per resoldre cassos concrets. 

 Ajustos de la secció tipus a aplicar a cada tram segons les actuacions a realitzar. 

 Càlcul volumètric del moviment de terres a realitzar. 

2.2. Sistema de coordenades 

El sistema de coordenades utilitzat és UMT ETRS’89 (European Terrestrial Reference System 1989), 

sistema geodèsic oficial a Espanya des de 01/01/2015, segons el RD 1071/2007, de 27 de juliol, pel 

qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya, per a la referenciació geogràfica 

i cartogràfica oficial d’elements en l’àmbit de la Península Ibèrica i les Illes Balears, al mateix temps que 

explicita les projeccions a emprar per a la representació planimètrica oficial i la distribució dels fulls del 

Mapa Topogràfic Nacional en base al nou tall geodèsic.  

2.3. Aparells de presa de dades 

Per la realització dels treballs de camp s’han utilitzat els següents equips: 

a) Treballs realitzats amb GNSS 

S’ha emprat un receptor GPS/GLONASS LeicaGX1230 GG, amb les característiques següents: 

Receptor GPS/GLONASS LeicaGX1230 GG 

Tipus Receptor geodèsic doble freqüència GNSS Cinemàtic en temps real 

Antena Antena topogràfica estàndard AX1202 GG L1/l2 SmartTrack+ 

Precisions  horitzontal vertical 

 en post procés 3 mm+ 0,5 ppm 6 mm+ 0,5 ppm 

 en temps real 5 mm+ 0,5 ppm 10 mm+ 0,5 ppm 

 dgps 25 cm 25 cm 

 

b) Treballs realitzats amb topografia clàssica 

Instrument: TCRM1203   

Augments:   30 x 

Apreciació:  1 “ 

Sensibilitat nivells nivell esfèric          6 ’  
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 nivell tòric 6 ‘ 

 nivell prisma 8 ‘ 

Precisió distanciòmetre  2 mm ± 2 ppm 

 

2.4. Treballs de camp 

En primer lloc s’han localitzat els vèrtexs de la Xarxa Utilitària de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC), que hi ha a la zona. Aquests vèrtexs, els codis dels quals són 27611505, 276116015  

i 277117061, han servit per comprovar la precisió diària dels treballs. Les diferències entre les 

coordenades calculades d’aquests vèrtexs i les coordenades dels  mateixos vèrtexs de la XU entren dins 

de la tolerància dels vèrtexs de la Xarxa Utilitària de l’ICGC.. 

difx  < 3 cm. 

dify  < 3 cm. 

difH < 7 cm. 

Així doncs, l’aixecament topogràfic estarà encaixat dins de la Xarxa Utilitària (XU) de l’ICGC i disposarà 

de les característiques tècniques d’aquesta xarxa, i per ésser dins del la Península  pel que fa al sistema 

de Referència, projecció i model del Geoide, que són les següents: 

 Sistema de referència UTM en ETRS89 

 Projecció UTM fus 31 Hemisferi Nord. 

 Model del Geoide EGM08D595 

La presa de dades ha combinat l’ús del GNSS i l’estació total (topografia clàssica). S’ha utilitzat GPS 

diferencial en aquelles zones en què la seva utilització permetia la mateixa precisió de l’estació total, 

zones amb horitzó obert, sense massa cobertura vegetal ni altres elements que ens produeixin errors per 

multipath. En aquestes zones s’han obtingut les coordenades dels punts de radiació mitjançant sistema 

RTKAT, que emet les correccions diferencials de les Estacions de Referència de l’ICGC. 

En aquelles zones o trams en les quals les característiques de l’observació amb GNSS no eren 

aconsellables s’ha treballat amb topografia clàssica amb estació. S’han fet itineraris amb sortida i/o 

arribada amb coordenades conegudes.  

Per assegurar la solidesa dels itineraris s’ha observat la poligonal amb regla Bessel, i s’ha garantit la 

verticalitat de les lectures entre trams dels itineraris amb una pinça aguanta - prismes. En ocasions s’han 

deixat itineraris oberts de 2 estacions. En aquests casos s’ha garantit la solidesa de l’aixecament aixecant 

punts repetits entre estacions de l’itinerari. Amb els itineraris s’ha aconseguit arribar a tot l’àmbit del 

terreny on fer l’aixecament, i definit en la visita a camp de l’ inici. 

La radiació s’ha basat en la presa de dades per tal de definir els elements necessaris per obtenir la 

planimetria i l’orografia de la zona on fer l’aixecament. 

2.5. Treballs de gabinet 

Un cop s’han realitzat els treballs de camp ja hem pogut generar els núvols de punts per l’obtenció dels 

treballs que es presentaven als objectius dels treballs. A l’Annex número 1 es presenta el núvol de punts 

de l’aixecament en coordenades UTM ETRS’89. 

1. Aixecament topogràfic dels terrenys afectats per la nova obertura de camins o per ampliació dels 

camins existents, incloent les superfícies necessàries per la generació de talussos, amb la finalitat 

d’obtenir perfils transversals del terreny natural.  

- Longitud dels total dels trams aixecats: 2.544 metres   

- Aixecament en planta a escala 1:500. 

- Ample de la traça de 20 metres, 10 a cada costat de l’eix. 

- Sistema de coordenades UTM ETRS’89 i cotes referides al nivell del mar a Alacant.   

- Equidistància corbat 1 metres i corbes mestres cada 5 metres. 

- Delineació en 3D 

2. Aixecament topogràfic de 7 guals de creuament de la Via Blava sobre la Riera d’Òdena. S’inserten 

els aixecaments dels guals dins de la topografia contínua. 

- Aixecament de detall a escala 1:500. 

- Sistema de coordenades UTM ETRS’89 i cotes referides al nivell del mar a Alacant.   

- Delineació en 3D. 

 

3. Aixecament topogràfic de miradors i Zones de Referències. S’inserten els aixecaments dins de la 

topografia contínua. 

- Aixecament de detall a escala 1:500. 

- Sistema de coordenades UTM ETRS’89 i cotes referides al nivell del mar a Alacant.   

- Delineació en 3D. 

4. Aixecament de punts d’eix cada 50 metres o punts claus, d’una longitud total de 4.552 metres.  

5. Obtenció dels perfils transversals i càlcul volumètric del moviment de terres a partir dels 

aixecaments i del model digital.  

A partir de les seccions tipus definits per l’enginyeria s’ha realitzat el càlcul volumètric del moviment de 

terres on l’actuació per la materialització del projecte fa necessari una modificació de l’orografia actual. 

En tot moment s’ha treballat conjuntament amb l’enginyeria per tal de definir una pendent respectuosa 

amb el terrenya natural, per tal de poder obtenir una traçat suau i una ocupació mínima dels terrenys 

afectats.  

La topografia de detall obtinguda a partir dels treballs de camp s’ha integrat en els plànols del projecte 

executiu que es presenta. 

A l’apartat següent es presenta el llistat de coordenades de la traça de tota la Via Blava, en coordenades 

UTM ETRS89, on s’indica el PK i la cota ortomètrica. 

2.6. Llistats de coordenades de l’eix 

Es presenten a continuació els llistats de coordenades de la traça de la Via Blava obtingudes en els 

treballs de topografia, per a cadascun dels Trams en què s’organitza la Via Blava, i expressades en el 

sistema UTM ETRS89. En aquests llistats s’indica el PK, les coordenades X i Y, i la cota ortomètrica. Tant 

els PK’s com les coordenades que es presenten a les taules següents poden diferir lleugerament de les 

coordenades de definició geomètrica del traçat de la Via Blava, les quals s’han obtingut a posteriori, i són 

el resultat dels treballs d’ajust per millorar el traçat i els girs del camí. 
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PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

0.000 386589.378 4606699.708 376.234 

8.808 386582.499 4606694.207 374.882 

16.738 386576.502 4606689.020 373.970 

28.030 386567.791 4606681.834 372.860 

35.134 386562.379 4606677.232 372.238 

42.541 386556.820 4606672.337 371.664 

48.540 386552.432 4606668.246 371.053 

57.484 386545.619 4606662.451 370.385 

64.368 386540.500 4606657.849 369.717 

76.448 386531.557 4606649.728 368.567 

86.617 386524.015 4606642.906 367.720 

97.061 386516.699 4606635.453 366.842 

106.156 386510.689 4606628.627 365.900 

111.644 386507.031 4606624.535 365.523 

116.943 386503.666 4606620.443 365.024 

121.193 386500.886 4606617.227 364.467 

130.199 386493.995 4606611.430 363.762 

135.585 386489.971 4606607.849 363.339 

139.727 386486.898 4606605.072 363.013 

144.064 386483.640 4606602.209 362.930 

167.878 386463.036 4606590.268 361.865 

193.467 386441.977 4606575.732 361.146 

200.989 386435.046 4606572.808 361.139 

208.923 386427.197 4606571.655 361.131 

227.170 386409.176 4606574.521 361.184 

253.375 386383.834 4606581.189 362.094 

255.413 386381.863 4606581.708 362.165 

258.493 386378.799 4606582.023 362.274 

263.641 386373.677 4606581.511 362.182 

268.914 386368.550 4606580.276 361.777 

287.750 386351.703 4606571.852 360.404 

302.465 386337.522 4606567.924 359.124 

311.816 386328.260 4606569.213 358.132 

318.903 386321.392 4606570.960 357.571 

324.729 386315.566 4606570.915 357.256 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

330.574 386309.794 4606569.994 357.005 

333.982 386306.412 4606570.412 356.780 

336.496 386304.412 4606571.935 356.617 

338.500 386303.842 4606573.856 356.492 

342.458 386303.384 4606577.788 356.214 

345.243 386304.175 4606580.458 355.899 

364.657 386306.175 4606599.769 353.983 

373.575 386307.273 4606608.619 353.636 

384.902 386308.883 4606619.831 353.198 

392.678 386311.009 4606627.311 352.903 

396.555 386311.564 4606631.148 352.754 

399.603 386310.730 4606634.079 352.712 

402.383 386309.384 4606636.512 352.705 

407.742 386306.671 4606641.134 352.692 

412.925 386304.881 4606645.997 352.679 

418.908 386304.285 4606651.951 352.663 

426.392 386303.947 4606659.427 352.644 

445.843 386306.182 4606678.749 350.786 

449.438 386304.869 4606682.096 350.348 

455.011 386302.022 4606686.887 349.656 

459.970 386298.490 4606690.369 349.066 

467.084 386293.943 4606695.839 347.653 

472.918 386290.779 4606700.741 346.363 

476.696 386289.045 4606704.097 345.999 

485.018 386286.418 4606711.994 345.271 

491.700 386283.551 4606718.029 344.588 

495.311 386280.731 4606720.285 344.200 

498.184 386277.888 4606720.698 343.717 

500.091 386276.253 4606719.717 343.397 

502.474 386274.437 4606718.174 342.997 

505.654 386272.557 4606715.608 342.462 

510.257 386269.897 4606711.852 341.689 

513.090 386268.585 4606709.341 341.213 

515.071 386267.510 4606707.677 340.880 

517.969 386266.593 4606704.928 340.394 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

522.434 386265.486 4606700.602 339.643 

526.765 386264.707 4606696.342 338.916 

529.200 386264.523 4606693.914 338.507 

531.780 386264.479 4606691.335 338.073 

535.124 386264.479 4606687.991 337.511 

539.132 386264.202 4606683.992 336.838 

541.355 386263.770 4606681.811 336.465 

544.875 386261.901 4606678.829 335.873 

548.123 386260.072 4606676.145 335.328 

550.930 386258.227 4606674.030 334.856 

554.646 386256.343 4606670.826 334.232 

558.337 386254.783 4606667.481 333.612 

559.759 386254.032 4606666.273 333.373 

566.280 386251.999 4606660.078 332.277 

571.996 386250.622 4606654.530 331.317 

575.816 386249.610 4606650.846 330.675 

578.497 386249.014 4606648.233 330.225 

580.307 386248.646 4606646.461 329.920 

581.520 386247.833 4606645.560 329.717 

583.384 386246.133 4606644.794 329.404 

585.680 386243.887 4606644.323 329.018 

587.726 386241.842 4606644.411 328.674 

591.624 386238.017 4606645.160 328.019 

625.079 386204.562 4606645.160 326.399 

626.293 386203.357 4606645.007 326.518 

628.050 386201.853 4606644.100 326.690 

630.510 386200.247 4606642.236 326.930 

632.279 386199.344 4606640.715 327.103 

641.860 386197.774 4606631.264 327.951 

658.237 386191.834 4606616.002 327.851 

671.600 386186.552 4606603.727 327.769 

675.884 386185.136 4606599.684 327.743 

688.885 386182.045 4606587.055 327.663 

695.136 386179.681 4606581.269 327.625 

696.578 386179.248 4606579.893 327.616 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

708.325 386174.931 4606568.968 327.544 

712.328 386173.169 4606565.374 327.520 

714.668 386171.369 4606563.879 327.505 

716.021 386170.198 4606563.202 327.497 

717.572 386168.646 4606563.202 327.509 

718.296 386168.000 4606563.528 327.547 

723.451 386165.430 4606567.996 328.023 

729.030 386164.179 4606573.433 328.610 

734.975 386164.082 4606579.377 329.204 

738.625 386164.958 4606582.921 329.561 

742.927 386165.970 4606587.102 330.004 

745.708 386166.338 4606589.858 330.328 

748.160 386166.431 4606592.309 330.610 

749.654 386166.419 4606593.803 330.775 

756.844 386164.626 4606600.766 331,454 

764.086 386163.184 4606607.863 331.804 

791.388 386163.631 4606635.161 334.047 

797.079 386162.704 4606640.776 334.911 

803.149 386160.717 4606646.511 335.806 

809.960 386157.846 4606652.687 336.811 

815.005 386155.270 4606657.025 337.555 

817.512 386154.563 4606659.431 337.925 

824.271 386152.198 4606665.762 338,893 

829.401 386152.024 4606670.889 339.099 

831.451 386152.108 4606672.938 339.175 

836.743 386153.308 4606678.092 339.376 

840.642 386155.258 4606681.468 339.523 

858.356 386166.969 4606694.759 340.226 

871.876 386174.278 4606706.133 340.831 

888.322 386179.974 4606721.561 341.572 

901.949 386183.862 4606734.621 342.564 

913.627 386186.335 4606746.035 343.467 

921.995 386186.806 4606754.389 343.744 

924.327 386186.992 4606756.714 343.797 

928.234 386185.882 4606760.460 344.050 
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PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

930.825 386184.455 4606762.622 344.289 

932.143 386183.345 4606763.333 344.445 

933.894 386181.692 4606763.910 344.693 

935.842 386179.758 4606763.680 345.191 

937.681 386178.791 4606762.116 345.337 

940.801 386178.140 4606759.065 345.316 

944.869 386177.919 4606755.002 345.181 

947.984 386177.418 4606751.928 345.158 

951.243 386176.681 4606748.753 345.188 

956.054 386175.437 4606744.106 345.272 

959.508 386174.243 4606740.865 345.409 

962.007 386173.379 4606738.520 345.509 

966.159 386171.010 4606735.110 345.905 

970.460 386168.108 4606731.935 346.611 

973.815 386165.667 4606729.635 347.142 

977.395 386162.929 4606727.328 347.709 

985.646 386155.749 4606723.262 349.014 

994.422 386147.826 4606719.489 350.403 

1003.343 386139.580 4606716.084 351.233 

1007.399 386135.761 4606714.716 351.596 

1009.459 386133.711 4606714.512 351.799 

1014.785 386128.414 4606713.960 352.313 

1019.239 386124.038 4606713.132 352.736 

1025.389 386118.141 4606711.384 353.298 

1029.961 386113.581 4606711.062 353.609 

1033.744 386109.973 4606712.199 353.857 

1039.933 386104.817 4606715.622 354.250 

1043.650 386102.329 4606718.383 354.533 

1047.375 386099.473 4606720.776 354.813 

1051.661 386095.696 4606722.800 355.119 

1054.681 386092.898 4606723.938 355.346 

1079.812 386070.335 4606735.005 357.108 

1089.629 386065.831 4606743.728 357.680 

1109.133 386059.946 4606762.323 358.966 

1145.121 386041.753 4606793.373 361.246 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

1156.118 386035.431 4606802.372 361.931 

1170.727 386026.026 4606813.551 362.569 

1174.752 386024.273 4606817.174 362.547 

1181.268 386022.475 4606823.437 362.515 

1184.065 386021.394 4606826.016 362.499 

1187.374 386019.801 4606828.917 362.481 

1191.061 386017.258 4606831.586 362.462 

1193.387 386015.365 4606832.938 362.331 

1195.882 386012.922 4606833.445 362.163 

1197.571 386011.263 4606833.764 362.043 

1199.525 386009.418 4606833.122 361.914 

1202.134 386007.205 4606831.741 361.761 

1203.340 386006.375 4606830.866 361.734 

1204.784 386004.933 4606830.785 361.633 

1213.319 385996.461 4606831.819 360.989 

1222.878 385988.648 4606837.326 360.393 

1232.166 385979.931 4606840.533 359.740 

1236.603 385975.586 4606841.434 359.418 

1240.803 385971.390 4606841.618 359.109 

1245.834 385966.365 4606841.388 358.740 

1249.209 385963.024 4606840.904 358.495 

1267.164 385945.285 4606838.126 357.197 

1269.748 385942.710 4606837.907 357.008 

1281.480 385931.144 4606835.944 356.131 

1302.491 385910.174 4606834.628 354.535 

1316.335 385896.332 4606834.820 353.478 

1325.164 385887.537 4606835.593 352.805 

1340.895 385873.054 4606841.735 351.996 

1350.345 385865.657 4606847.615 351.664 

1362.069 385856.747 4606855.236 351.363 

1368.353 385850.676 4606856.856 351.097 

1370.297 385848.732 4606856.818 351.002 

1374.940 385844.298 4606855.440 351.027 

1381.682 385839.093 4606851.155 351.060 

1387.843 385835.642 4606846.052 351.087 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

1393.028 385833.940 4606841.154 351.104 

1400.563 385833.462 4606833.634 351.128 

1410.584 385835.101 4606823.748 351.186 

1423.144 385839.124 4606811.849 352.170 

1432.961 385844.728 4606803.789 352.969 

1444.191 385852.211 4606795.416 353.876 

1463.667 385864.583 4606780.374 353.753 

1475.420 385871.565 4606770.920 353,679 

1478.887 385873.629 4606768.133 353,657 

1487.593 385878.796 4606761.128 353,612 

1489.378 385879.726 4606759.604 353,672 

1501.496 385886.037 4606749.259 354,079 

1513.790 385891.726 4606738.360 354.492 

1524.683 385896.678 4606728.658 354.858 

1539.793 385903.174 4606715.016 355.405 

1548.676 385907.025 4606707.011 355.744 

1556.903 385910.744 4606699.672 356.058 

1567.315 385917.293 4606691.577 356.450 

1577.421 385923.718 4606683.777 356.669 

1581.148 385927.122 4606682.260 356.700 

1587.316 385932.880 4606680.048 356.752 

1592.503 385937.605 4606677.909 356.796 

1598.185 385942.109 4606674.444 356.849 

1602.906 385944.893 4606670.631 356.894 

1620.225 385955.739 4606657.129 356.855 

1633.337 385961.856 4606645.532 356.499 

1642.853 385965.831 4606636.886 356.238 

1649.929 385966.975 4606629.903 356.031 

1718.525 385973.928 4606561.660 352.676 

1747.264 385977.824 4606533.186 353.380 

1795.764 385982.429 4606484.905 354.501 

1848.607 385986.957 4606432.257 354.213 

1895.629 385990.157 4606385.344 353.789 

1941.615 385994.587 4606339.572 353.256 

1982.179 385998.572 4606299.204 352.872 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

1999.328 386001.170 4606282.253 352.673 

2038.656 386009.780 4606243.879 352.313 

2083.202 386018.338 4606200.163 351.851 

2151.081 386027.854 4606132.954 351.096 

2220.680 386035.928 4606063.825 348.811 

2228.023 386037.234 4606056.599 348,560 

2231.331 386038.288 4606053.463 348.446 

2237.518 386040.879 4606047.844 348.238 

2242.582 386043.321 4606043.408 348.085 

2246.542 386045.169 4606039.906 348.000 

2249.234 386046.131 4606037.393 347.941 

2255.526 386046.841 4606031.140 347.802 

2300.483 386052.208 4605986.505 347.151 

2355.010 386058.158 4605932.304 346.087 

2355.695 386058.233 4605931.623 346.084 

2356.831 386058.257 4605930.487 346.079 

2359.201 386057.665 4605928.192 346.068 

2361.989 386055.965 4605925.982 346.059 

2371.312 386048.816 4605919.998 346.037 

2393.650 386063.586 4605903.240 346.081 

2397.792 386066.829 4605905.816 346.096 

2427.985 386090.470 4605924.596 346.226 

2447.555 386104.968 4605937.742 345.200 

2463.872 386115.772 4605949.970 344.146 

2504.381 386140.670 4605981.924 341.473 

2530.516 386157.732 4606001.721 339.849 

2533.123 386159.459 4606003.674 339.694 

2570.836 386186.501 4606029.960 337.479 

2605.291 386211.295 4606053.885 335.579 

2619.675 386223.200 4606061.959 334.688 

2633.005 386234.973 4606068.210 333.829 

2643.440 386245.148 4606070.526 333.143 

2651.523 386253.208 4606071.137 332.568 

2681.637 386283.320 4606070.837 330.074 

2687.390 386288.984 4606071.850 329.626 
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PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

2690.746 386292.096 4606073.103 329.394 

2694.908 386295.348 4606075.701 329.177 

2698.934 386298.439 4606078.281 328,972 

2700.286 386299.781 4606078.440 328,860 

2701.486 386300.972 4606078.295 328,721 

2702.355 386301.661 4606077.764 328.619 

2710.884 386309.048 4606073.501 327.542 

2718.910 386315.341 4606068.520 326.524 

2744.150 386331.209 4606048.892 323.332 

2754.345 386335.997 4606039.891 322.122 

2756.939 386336.260 4606037.311 321.972 

2758.993 386335.446 4606035.424 321.903 

2761.166 386334.017 4606033.787 321.828 

2764.019 386331.693 4606032.132 321.721 

2766.164 386329.746 4606031.233 321.664 

2769.195 386326.783 4606030.594 321.653 

2772.745 386323.260 4606030.161 321.549 

2807.368 386288.737 4606027.521 321.315 

2811.688 386284.466 4606026.877 321.261 

2814.849 386281.472 4606025.861 321.199 

2818.124 386278.537 4606024.409 321.128 

2822.962 386274.636 4606021.546 321.015 

2829.570 386270.640 4606016.284 320,795 

2834.451 386267.688 4606012.397 320.643 

2840.193 386264.771 4606007.451 320.422 

2845.547 386262.395 4606002.653 320.216 

2851.166 386261.180 4605997.167 319,272 

2872.796 386256.730 4605976.000 320.000 

2874.841 386255.885 4605974.138 320.000 

2876.364 386255.274 4605972.743 320.000 

2877.771 386254.401 4605971.638 320.000 

2879.397 386253.208 4605970.534 320.000 

2882.349 386250.566 4605969.217 320.000 

2914.866 386221.526 4605954.588 320.000 

2924.160 386214.049 4605949.067 320.000 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

2935.366 386205.670 4605941.627 320.000 

2944.805 386198.724 4605935.236 320.000 

2948.957 386196.085 4605932.030 320.000 

2957.832 386191.220 4605924.608 319,372 

2969.580 386185.598 4605914.292 320.000 

3013.531 386166.228 4605874.839 320.000 

3018.450 386163.951 4605870.479 320.000 

3023.730 386162.014 4605865.567 320.000 

3030.142 386160.300 4605859.389 320.000 

3037.667 386158.579 4605852.063 320.000 

3042.812 386157.312 4605847.076 320.112 

3046.506 386156.735 4605843.428 320.211 

3050.850 386157.324 4605839.124 319,760 

3053.053 386157.908 4605837.000 320.386 

3056.763 386159.027 4605833.462 320.485 

3061.402 386160.565 4605829.086 320.609 

3065.260 386161.730 4605825.408 320.712 

3067.557 386161.960 4605823.122 320.774 

3086.744 386160.589 4605803.985 321.125 

3090.737 386159.983 4605800.037 321.110 

3096.437 386159.312 4605794.377 320.949 

3103.563 386158.787 4605787.271 320.669 

3110.812 386158.190 4605780.046 320.384 

3117.766 386158.190 4605773.092 320.110 

3124.402 386158.488 4605766.463 319.850 

3132.498 386158.861 4605758.376 319.532 

3138.609 386160.013 4605752.374 319.396 

3145.303 386161.952 4605745.967 319.328 

3152.119 386163.817 4605739.411 319.259 

3159.191 386165.830 4605732.632 319.188 

3163.970 386167.299 4605728.084 319.140 

3168.011 386167.360 4605724.044 318.975 

3173.499 386166.893 4605718.575 318.925 

3181.356 386165.820 4605710.792 318.853 

3185.826 386165.265 4605706.357 318.833 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

3191.439 386165.846 4605700.774 318.761 

3195.673 386166.687 4605696.625 318.722 

3203.183 386168.040 4605689.237 318.654 

3207.990 386169.019 4605684.531 318.610 

3244.502 386182.660 4605650.663 318.276 

3283.541 386194.507 4605613.465 317.859 

3322.509 386222.493 4605586.349 317.104 

3361.538 386243.985 4605553.770 315.650 

3395.928 386270.854 4605532.305 314.798 

3407.579 386280.880 4605526.371 314,518 

3420.049 386292.652 4605522.257 314.599 

3464.810 386337.266 4605525.882 314.273 

3497.700 386369.980 4605529.282 314.032 

3521.534 386392.847 4605536.002 314.017 

3540.993 386411.688 4605540.868 313.969 

3559.742 386429.485 4605546.767 313.922 

3571.759 386441.075 4605549.939 313.941 

3574.911 386444.177 4605550.495 313.949 

3577.257 386446.510 4605550.239 313.959 

3579.023 386448.212 4605549.767 313.966 

3581.451 386450.312 4605548.550 313.976 

3584.134 386452.283 4605546.729 313,514 

3587.531 386454.373 4605544.051 313,852 

3602.490 386461.645 4605530.978 314.000 

3604.985 386463.127 4605528.971 314.000 

3607.852 386465.210 4605527.001 314.000 

3609.111 386466.346 4605526.459 314.000 

3610.693 386467.849 4605525.963 314,139 

3612.475 386469.629 4605525.896 314.000 

3613.939 386471.090 4605525.992 314.000 

3617.443 386474.489 4605526.841 314.000 

3629.524 386486.169 4605529.930 313.724 

3635.611 386492.031 4605531.569 313,604 

3641.275 386497.424 4605533.302 313.559 

3643.869 386499.956 4605533.864 313.529 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

3645.298 386501.382 4605533.955 313.513 

3649.394 386505.477 4605533.855 313.478 

3655.901 386511.931 4605533.030 313.281 

3660.613 386516.584 4605532.280 313.185 

3663.904 386519.673 4605531.148 313.163 

3688.305 386542.364 4605522.173 313.288 

3708.020 386559.287 4605512.059 313.617 

3726.934 386573.826 4605499.962 313.267 

3731.227 386576.038 4605496.283 313.322 

3733.518 386576.930 4605494.172 313.383 

3735.509 386577.447 4605492.250 313.440 

3737.346 386577.517 4605490.414 313,495 

3746.886 386577.982 4605480.886 313.766 

3753.869 386577.757 4605473.906 313.731 

3760.205 386576.253 4605467.751 313,699 

3766.226 386574.219 4605462.084 313.633 

3771.829 386570.989 4605457.506 313.482 

3781.141 386564.511 4605450.816 313.235 

3802.632 386549.951 4605435.009 312.699 

3832.888 386530.888 4605411.514 312.130 

3854.004 386518.422 4605394.471 312.176 

3865.149 386511.960 4605385.390 312.334 

3877.989 386504.071 4605375.259 312.363 

3880.544 386502.573 4605373.189 312.379 

3892.947 386493.680 4605364.544 312.453 

3905.646 386484.363 4605355.914 312.529 

3927.025 386468.950 4605341.099 313.783 

3933.217 386464.440 4605336.856 314.056 

3961.434 386445.235 4605316.183 313.809 

3991.452 386423.915 4605295.052 312.906 

4002.056 386415.432 4605288.689 312.721 

4012.748 386406.377 4605283.003 312.524 

4019.323 386400.612 4605279.843 312.379 

4024.912 386395.444 4605277.713 312.439 

4026.725 386393.644 4605277.494 312.467 
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PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

4029.975 386390.400 4605277.682 312.517 

4033.989 386386.404 4605277.306 312.579 

4037.715 386382.736 4605276.649 312.639 

4041.466 386379.284 4605275.181 312.701 

4047.116 386374.024 4605273.118 312.703 

4053.643 386367.818 4605271.099 312.571 

4059.592 386362.128 4605269.361 312.450 

4063.148 386358.612 4605268.831 312.377 

4066.465 386355.295 4605268.795 312.323 

4071.517 386350.268 4605269.294 312.210 

4073.134 386348.651 4605269.324 312.178 

4075.960 386345.829 4605269.177 312.120 

4078.492 386343.330 4605268.766 312.069 

4080.274 386341.643 4605268.194 311.990 

4082.912 386339.141 4605267.359 311.725 

4084.948 386337.204 4605266.732 311.520 

4087.907 386334.352 4605265.939 311.220 

4090.640 386331.765 4605265.058 310.946 

4092.983 386329.531 4605264.353 310,710 

4096.053 386326.685 4605263.201 310.496 

4098.385 386324.815 4605261.808 310.326 

4100.654 386322.934 4605260.540 310.164 

4104.107 386319.924 4605258.849 309.928 

4106.996 386317.185 4605257.928 309.764 

4122.892 386301.289 4605257.928 309.234 

4149.744 386274.617 4605261.028 308.825 

4195.890 386228.497 4605262.592 309.384 

4230.369 386194.029 4605263.474 309.265 

4255.558 386168.864 4605264.575 309.173 

4270.869 386154.160 4605260.306 308.235 

4291.507 386153.962 4605239.669 307.952 

4305.362 386142.711 4605231.584 308.475 

4313.224 386135.002 4605230.043 308.773 

4325.476 386122.759 4605230.532 309,102 

4348.453 386100.205 4605226.144 309.108 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

4372.303 386077.802 4605217.962 308.812 

4395.908 386056.058 4605208.777 308.538 

4420.181 386034.969 4605196.758 307,848 

4444.789 386019.085 4605177.964 307.179 

4467.772 386007.573 4605158.071 306.320 

4484.063 386006.808 4605141.798 305,536 

4496.094 386012.648 4605131.280 305.412 

4521.802 386024.707 4605108.576 305.143 

4552.403 386045.746 4605086.354 304.956 

4585.212 386071.237 4605065.699 305.181 

4611.419 386091.864 4605049.533 304.641 

4638.903 386113.659 4605032.790 304.548 

4649.990 386122.676 4605026.339 304.588 

4666.980 386135.820 4605015.574 304.760 

4684.273 386152.520 4605011.083 305,274 

4707.171 386170.701 4604997.163 305.401 

4731.245 386189.868 4604982.596 304.938 

4747.660 386199.086 4604969.014 304.798 

4757.710 386206.909 4604962.705 304.432 

4760.255 386208.871 4604961.084 304.286 

4777.658 386211.178 4604943.834 303.241 

4778.666 386211.225 4604942.828 303,096 

4779.873 386211.107 4604941.626 302,945 

4780.722 386210.859 4604940.814 303.100 

4799.914 386198.966 4604925.751 304.389 

4802.189 386198.197 4604923.611 304.658 

4803.922 386198.083 4604921.881 304.863 

4805.812 386198.343 4604920.009 305,386 

4807.573 386199.342 4604918.559 305.294 

4813.990 386204.923 4604915.391 306.052 

4821.710 386212.198 4604912.809 306.297 

4833.618 386218.299 4604902.583 306,225 

4844.398 386220.505 4604892.031 306.297 

4856.688 386222.042 4604879.838 306.297 

4865.744 386221.695 4604870.788 306.297 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

4876.290 386223.464 4604860.391 306.297 

4884.174 386225.567 4604852.793 306.297 

4887.089 386225.904 4604849.897 306.297 

4894.759 386225.973 4604842.228 305.961 

4905.680 386227.690 4604831.443 305.322 

4925.851 386228.208 4604811.278 303.915 

4978.903 386244.695 4604760.853 302.426 

5001.768 386253.431 4604739.723 302.003 

5070.698 386279.243 4604675.808 301.088 

5073.813 386280.735 4604673.074 301.060 

5076.042 386282.209 4604671.401 301.049 

5078.486 386284.150 4604669.917 301.018 

5091.103 386294.285 4604662.401 300.794 

5092.882 386295.766 4604661.416 300.760 

5095.112 386297.878 4604660.700 300.717 

5096.111 386298.875 4604660.767 300.700 

5096.599 386299.342 4604660.906 300.700 

5105.761 386307.373 4604665.315 300.717 

5106.833 386308.430 4604665.495 300.740 

5108.685 386310.265 4604665.243 300.780 

5110.988 386312.267 4604664.105 300.830 

5118.692 386318.706 4604659.874 300.996 

5122.192 386322.012 4604658.727 301.072 

5124.782 386324.196 4604660.120 301.128 

5126.137 386325.266 4604660.951 301.157 

5127.160 386325.805 4604661.821 301.179 

5131.985 386328.347 4604665.922 301.284 

5135.125 386330.524 4604668.184 301.352 

5155.572 386346.881 4604680.453 301.454 

5190.778 386375.490 4604700.971 301.462 

5214.452 386395.000 4604714.382 301.404 

5224.988 386405.058 4604717.520 301.330 

5242.686 386422.754 4604717.783 301.225 

5244.643 386424.704 4604717.622 301.211 

5247.132 386427.101 4604716.952 301.119 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

5251.270 386430.610 4604714.759 300.900 

5255.375 386433.043 4604711.452 300,003 

5269.302 386435.861 4604697.813 300.500 

5271.446 386436.993 4604695.993 300.500 

5275.420 386440.662 4604694.466 300,021 

5277.657 386442.792 4604693.782 300.500 

5292.209 386456.549 4604689.037 300.500 

5300.226 386463.323 4604684.750 300.500 

5306.553 386468.199 4604680.718 300.500 

5311.315 386471.327 4604677.127 300.500 

5313.027 386472.129 4604675.615 300.500 

5319.172 386475.320 4604670.363 300.383 

5322.005 386476.841 4604667.974 300.323 

5324.675 386477.611 4604665.416 300.266 

5327.223 386477.808 4604662.876 300.197 

5331.062 386478.049 4604659.045 300,130 

5334.459 386477.715 4604655.665 300.058 

5339.297 386476.857 4604650.903 299.954 

5343.837 386475.856 4604646.475 299.857 

5345.649 386475.258 4604644.764 299.818 

5351.595 386473.421 4604639.110 299.740 

5357.185 386471.228 4604633.967 299.714 

5365.033 386467.456 4604627.086 299.677 

5368.519 386465.678 4604624.087 299.661 

5373.467 386463.137 4604619.841 299.638 

5384.076 386457.265 4604611.005 299.587 

5398.772 386448.599 4604599.136 299.406 

5422.046 386434.260 4604580.804 299.066 

5433.387 386427.728 4604571.533 298.991 

5441.505 386423.381 4604564.678 298.950 

5449.317 386419.637 4604557.820 298.910 

5471.152 386411.137 4604537.708 298.867 

5481.231 386406.019 4604529.025 298.803 

5487.301 386402.584 4604524.021 298.726 

5491.658 386400.389 4604520.256 298.671 
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PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

5492.679 386399.902 4604519.360 298.658 

5508.057 386394.564 4604504.938 298.512 

5521.400 386391.435 4604491.967 298,393 

5528.597 386389.431 4604485.055 298,391 

5536.187 386388.045 4604477.592 298.460 

5543.318 386386.904 4604470.553 298.520 

5549.448 386384.628 4604464.861 298.572 

5566.193 386378.536 4604449.264 298.697 

5582.495 386372.853 4604433.984 298.791 

5592.079 386368.935 4604425.237 298.846 

5600.737 386365.590 4604417.252 298.896 

5603.475 386364.189 4604414.900 298.926 

5607.107 386361.951 4604412.038 298.966 

5609.491 386360.221 4604410.399 298.991 

5612.748 386357.323 4604408.912 299.077 

5624.357 386351.002 4604399.175 299.135 

5636.228 386346.264 4604388.290 298.973 

5656.508 386330.397 4604375.661 298.697 

5685.987 386305.115 4604360.500 298.908 

5709.582 386287.184 4604345.164 299.597 

5724.820 386279.826 4604331.820 300.607 

5734.176 386273.398 4604325.022 301.266 

5741.833 386271.193 4604317.689 301.805 

5751.273 386266.613 4604309.435 302.200 

5763.974 386260.450 4604298.329 302.200 

5767.848 386258.269 4604295.128 302.200 

5770.807 386256.386 4604292.845 302.200 

5777.853 386252.931 4604286.705 302.200 

5802.718 386244.764 4604263.219 301,037 

5812.851 386241.438 4604253.647 302.200 

5829.269 386237.341 4604237.748 302.200 

5834.529 386236.451 4604232.564 302.200 

5841.264 386234.165 4604226.230 302.200 

5846.245 386231.679 4604221.913 302.200 

5858.722 386227.478 4604210.165 302.322 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

5862.049 386226.649 4604206.943 302.358 

5872.780 386222.723 4604196.956 302.476 

5882.579 386221.342 4604187.254 303,672 

5897.638 386222.698 4604172.256 302.750 

5904.470 386222.063 4604165.487 302.825 

5928.561 386215.766 4604142.234 303.091 

5943.919 386214.018 4604127.033 303.202 

5964.536 386214.751 4604106.429 302.953 

5974.341 386216.987 4604096.947 302.652 

5987.049 386222.258 4604085.385 302,264 

5992.112 386223.756 4604080.562 302.173 

6008.585 386226.616 4604064.339 301.878 

6028.626 386229.445 4604044.499 301.520 

6061.211 386235.230 4604012.431 301.062 

6068.878 386235.862 4604004.803 301.105 

6078.151 386235.740 4603995.530 301.156 

6092.241 386236.558 4603981.476 301.132 

6108.384 386238.642 4603965.469 301.104 

6120.411 386241.575 4603953.833 300.889 

6140.403 386248.699 4603935.153 300.950 

6153.791 386250.394 4603921.873 300.399 

6166.521 386248.751 4603909.249 300.415 

6176.347 386245.904 4603899.845 300.619 

6191.111 386239.370 4603886.605 301.147 

6199.897 386235.520 4603878.708 301.586 

6215.861 386228.633 4603864.306 302.529 

6226.363 386224.145 4603854.810 303.150 

6237.137 386219.461 4603845.109 303.838 

6251.028 386211.991 4603833.397 304.724 

6258.775 386207.543 4603827.054 305.216 

6267.284 386202.375 4603820.294 305.755 

6276.418 386196.100 4603813.658 306.307 

6282.160 386191.916 4603809.725 306.656 

6295.123 386181.088 4603802.596 307.449 

6311.207 386167.882 4603793.416 308.413 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

6315.080 386164.657 4603791.272 308.476 

6321.712 386159.133 4603787.601 308.581 

6330.260 386151.758 4603783.279 308.676 

6357.089 386171.257 4603764.852 308.241 

6427.909 386146.847 4603698.372 304.278 

6431.237 386149.891 4603697.025 304.186 

6497.466 386192.088 4603748.071 301.356 

6515.599 386209.258 4603742.240 300.379 

6530.335 386220.248 4603732.840 299.505 

6564.006 386220.833 4603700.616 297.350 

6613.972 386197.229 4603656.576 295.602 

6646.384 386194.028 4603625.144 294.808 

6656.025 386196.776 4603615.903 294.613 

6663.034 386198.639 4603609.147 294.434 

6671.314 386199.828 4603600.952 294.308 

6681.748 386200.829 4603590.569 294.159 

6693.839 386200.949 4603578.479 293.923 

6700.861 386201.318 4603571.467 293.917 

6707.593 386202.178 4603564.790 293.911 

6713.533 386203.533 4603559.007 293.905 

6722.420 386206.739 4603550.718 293.898 

6734.492 386211.543 4603539.644 293.867 

6745.604 386216.599 4603529.748 293.791 

6762.451 386224.483 4603514.860 293.677 

6774.527 386230.519 4603504.401 293.594 

6784.603 386235.833 4603495.839 293.521 

6792.628 386240.144 4603489.071 293.463 

6800.841 386244.210 4603481.935 293.403 

6807.601 386247.905 4603476.275 293.354 

6814.623 386251.609 4603470.309 293.303 

6822.797 386255.321 4603463.026 293.184 

6826.564 386256.910 4603459.610 293.123 

6830.466 386258.355 4603455.987 293.061 

6833.493 386259.270 4603453.100 293.012 

6838.289 386260.286 4603448.413 292.936 

PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

6842.909 386260.430 4603443.795 292.869 

6848.264 386260.430 4603438.440 292.791 

6852.572 386259.949 4603434.159 292.728 

6857.956 386259.452 4603428.799 292.648 

6864.556 386257.850 4603422.397 292.647 

6869.641 386256.286 4603417.558 292.663 

6873.960 386254.051 4603413.862 292.677 

6879.415 386250.813 4603409.473 292.695 

6886.429 386246.562 4603403.893 292.719 

6895.220 386240.780 4603397.270 292.749 

6905.708 386234.139 4603389.154 292.785 

6913.886 386228.588 4603383.148 292.706 

6920.329 386224.348 4603378.297 292.619 

6927.953 386219.403 4603372.494 292.517 

6934.055 386215.163 4603368.105 292.435 

6939.835 386210.923 4603364.178 292.357 

6946.070 386206.143 4603360.174 292.274 

6953.136 386200.965 4603355.366 292.182 

6959.045 386196.417 4603351.593 292.144 

6963.950 386192.870 4603348.205 292.112 

6970.600 386188.014 4603343.662 292.069 

6976.683 386183.759 4603339.315 292.029 

6984.587 386177.977 4603333.925 291.978 

6998.511 386168.095 4603324.117 291.891 

7011.811 386158.998 4603314.415 291.829 

7024.435 386150.427 4603305.145 291.771 

7040.043 386139.548 4603293.954 291.698 

7050.947 386132.147 4603285.946 291.647 

7061.004 386125.815 4603278.133 291.601 

7062.988 386124.351 4603276.794 291.592 

7078.346 386111.865 4603267.851 291.493 

7098.095 386094.364 4603258.701 291.443 

7110.257 386084.782 4603251.210 291.290 

7115.023 386080.963 4603248.359 291.164 

7123.183 386073.493 4603245.075 290.941 
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PK Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

Ortomètrica 

7139.867 386056.906 4603246.870 290.534 

7162.089 386037.811 4603258.235 290.612 

7183.586 386021.410 4603272.133 290.686 

7192.463 386014.149 4603277.239 290.789 

7212.145 385996.681 4603286.308 291.020 

7222.842 385986.283 4603288.821 291.143 

7233.962 385975.272 4603290.374 291.274 

7266.249 385943.360 4603295.277 291.654 

7277.506 385932.135 4603294.415 291.787 

7282.029 385931.688 4603289.915 291.840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1. Memòria i Annexes 

  

Annex 5. Hidrologia i drenatge  





Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

Annex 5. Hidrologia i drenatge Pàgina 3 

ÍNDEX 

1. Introducció .......................................................................................................................................... 5 

2. Hidrologia ............................................................................................................................................ 5 

2.1. Determinació de les conques ....................................................................................................... 5 

2.2. Precipitació diària .......................................................................................................................... 7 

2.3. Coeficient reductor de la pluja diària ............................................................................................ 7 

2.4. Llindar d’escorrentiu...................................................................................................................... 7 

2.5. Llindar d’escorrentiu corregit ........................................................................................................ 8 

2.6. Temps de concentració ................................................................................................................ 8 

2.7. Coeficient d’uniformitat ................................................................................................................. 8 

2.8. Intensitat de la pluja ...................................................................................................................... 9 

2.9. Cabals d’avinguda de les conques menors .................................................................................. 9 

3. Cabals de disseny del guals ............................................................................................................. 9 

4. Càlculs hidràulics ............................................................................................................................ 10 

4.1. Tipologia dels guals .................................................................................................................... 10 

4.1.1. Metodologia ......................................................................................................................... 10 

4.1.2. Model digital del terreny ...................................................................................................... 10 

4.1.3. Descripció dels models ....................................................................................................... 10 

4.1.4. Coeficients de rugositat ....................................................................................................... 10 

4.1.5. Condicions de contorn ......................................................................................................... 11 

4.1.6. Cabals ................................................................................................................................. 11 

4.1.7. Resultats dels models ......................................................................................................... 11 

 

 

Apèndix 1. Càlculs HEC-RAS 

Apèndix 2. Càlcul de l’escullera i velocitats de l’aigua amb llera erosionada 

Apèndix 3. Reportatge fotogràfic 

 

 





Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

Annex 5. Hidrologia i drenatge Pàgina 5 

1. Introducció 

En aquest annex es realitzen els càlculs hidrològics i hidràulics dels guals de nova construcció 

contemplats al “Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena”. 

A continuació s’adjunta una taula amb les coordenades UTM dels guals projectats. 

Punt de càlcul Curs fluvial X (UTM) Y (UTM) 

Gual de Cal Teixidor Riera d’Òdena 386212,44 4606647,76 

Gual de Cal Roca Riera d’Òdena 386260,01 4605986,20 

Gual del Cementiri Riera d’Òdena 386462,38 4605541,08 

Gual C/Països Baixos Riera d’Òdena 386154,15 4605248,41 

Gual de la Casa Nova Riera d’Òdena 386210,63 4604940,21 

Gual C/Gran Bretanya Riera d’Òdena 386303,50 4604662,92 

Gual de Can Busqué Riera d’Òdena 386423,35 4604696,79 

Taula 1. Punts de càlcul. 

 

2. Hidrologia  

Els cabals d’avinguda de les conques en els punts de càlcul anteriorment esmentats s’obtenen a partir 

d’un estudi hidrològic que es realitza seguint les recomanacions tècniques de l’ACA. 

2.1. Determinació de les conques 

Les conques que apareixen reflectides a les imatges adjuntes han estat determinades a partir de la 

cartografia de la zona objecte d’estudi. Els límits han estat digitalitzats i posteriorment s’ha calculat les 

superfícies i les longituds dels cursos principals. 

 

Figura 1. Conca del Gual Cal Teixidor 

 

Figura 2. Conca del Gual de Cal Roca 

 

 

Figura 3. Conca del Gual del Cementiri 
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Figura 4. Conca del Gual del C/Països Baixos 

 

 

Figura 5. Conca del Gual de la Casa Nova 

 

 

Figura 6. Conca del Gual del C/Gran Bretanya 

 

Figura 7. Conca del Gual de Can Busqué 
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A continuació es mostren les característiques físiques de les conques 

Conca Curs fluvial Superfície (km2) Longitud (km) 

Gual de Cal Teixidor Riera d’Òdena 35,25 9,46 

Gual de Cal Roca Riera d’Òdena 38,35 10,37 

Gual del Cementiri Riera d’Òdena 39,05 11,17 

Gual C/Països Baixos Riera d’Òdena 39,29 12,03 

Gual de la Casa Nova Riera d’Òdena 40,56 12,57 

Gual C/Gran Bretanya Riera d’Òdena 40,78 12,89 

Gual de Can Busqué Riera d’Òdena 40,8 13,07 

Taula 3. Àrees de les conques i longituds dels cursos fluvials. 

 

2.2. Precipitació diària 

 

Pel càlcul de la precipitació diària (Pd) s´han consultat els mapes d’isomàximes del Servei Meteorològic 

de Catalunya (SMC) i les dades del CEDEX. S’han adoptat els valors corresponents al CEDEX ja que 

són majors i deixen del costat de la seguretat. 

 

El valor de Pd pels diferents períodes de retorn (10, 100 i 500 anys) es mostren en la següent taula: 

Conca T=10 anys T=100 anys T=500 anys 

Gual de Cal Teixidor 96,51 157,8 206,8 

Gual de Cal Roca 96,55 157,9 206,9 

Gual del Cementiri 96,69 158,1 207,3 

Gual C/Països Baixos 96,69 158,1 207,3 

Gual de la Casa Nova 96,69 158,1 207,3 

Gual C/Gran Bretanya 96,9 158,5 207,9 

Gual de Can Busqué 96,9 158,5 207,9 

Taula 4. Precipitació diària Pd (mm) 

 

2.3. Coeficient reductor de la pluja diària 

Aquest coeficient que minora la precipitació s’inclou en els càlculs per a tenir en compte l’efecte de la 

distribució espacial de la pluja en un aiguat. Les dades pluviomètriques enregistrades en les estacions 

climàtiques són valors locals i la probabilitat que aquests valors es donin simultàniament en tota la 

conca disminueix a l’augmentar la superfície d’aquesta.  

La precipitació diària corregida s’obté a partir de la precipitació diària calculada a partir de les dades 

climàtiques amb la fórmula: 

P’d = KA *Pd 

 

Pd        volum de precipitació diària per al període de retorn considerat obtingut del mapa       

d’isomàximes de precipitació corresponent (mm) 

P’d       volum de precipitació diària corregit (mm) 

Ka       coeficient adimensional reductor de la precipitació diària  

 

El coeficient reductor de la pluja diària es calcula segons l’expressió: 

 

Ka = 1 per a A  1 Km2. 

Ka = 1 – log A / 15  per a 1 Km2 < A  3.000 Km2. 

On: 

Log A  logaritme decimal de l’àrea A (Km2). 

S        superfície de la  conca, expressada en Km2 

   

Els valors obtinguts de Ka I P’d es recullen en les següent taula: 

Conca Ka T=10 anys T=100 anys T=500 anys 

Gual de Cal Teixidor 0,897 86,6 141,5 185,5 

Gual de Cal Roca 0,894 86,4 141,2 185,1 

Gual del Cementiri 0,894 86,4 141,3 185,3 

Gual C/Països Baixos 0,894 86,4 141,3 185,3 

Gual de la Casa Nova 0,893 86,3 141,2 185,1 

Gual C/Gran Bretanya 0,893 86,5 141,5 185,6 

Gual de Can Busqué 0,893 86,5 141,5 185,6 

Taula 5. Coeficient reductor de la pluja Ka i precipitacions diàries corregides P’d(mm) 

2.4. Llindar d’escorrentiu  

El llindar d’escorrentiu depèn dels següents paràmetres de la conca: 

― Usos del sòl 

― Pendents 

― Geologia  

― Característiques hidrològiques  

Cadascun d’aquest paràmetres s’han estudiat amb l’objectiu final de creuar-los per tal de poder entrar 

en la taula del Soil Conservation Service (SCS) i poder determinar el llindar d’escorrentiu de cada 

conca. 

Els valors obtinguts pel llindar d’escorrentiu es mostren a la taula següent: 

Conca P0 (mm) 

Gual de Cal Teixidor 20,45 

Gual de Cal Roca 20,01 

Gual del Cementiri 19,83 

Gual C/Països Baixos 19,81 

Gual de la Casa Nova 19,37 

Gual C/Gran Bretanya 19,3 

Gual de Can Busqué 19,29 

Taula 6. Llindar d’escorrentiu. 
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2.5. Llindar d’escorrentiu corregit 

El llindar d’escorrentiu corregit  Po’ es calcula com:  

P’o = 1,3 * Po 

Els valors obtinguts pel llindar d’escorrentiu corregit es mostren en la següent taula: 

Conca P´0 (mm) 

Gual de Cal Teixidor 26,59 

Gual de Cal Roca 26,01 

Gual del Cementiri 25,78 

Gual C/Països Baixos 25,75 

Gual de la Casa Nova 25,18 

Gual C/Gran Bretanya 25,09 

Gual de Can Busqué 25,08 

Taula 7. Llindar d’escorrentiu corregit. 

 

2.6. Temps de concentració 

El temps de concentració es calcula mitjançant les expressions següents: 

• Conques Rurals amb un grau d’urbanització inferior al 4%; el temps de concentració es determina 

mitjançant la fórmula de Témez: 

 

Tc= 0,3 (L/J1/4)0,76 

 

On   

“Tc” (h) = temps de concentració 

“L” (Km) = longitud de la llera principal 

“J” (m/m) = pendent mig del curs principal 

 

• Conques urbanitzades, amb grau d’impermeabilització superior al 4%, per diverses urbanitzacions 

independents amb la xarxa de clavegueram de les aigües pluvials no unificada o completa. Curs 

principal de l’aigua no revestit de formigó: 

 

Tc=Tc
* / (1+(μ (2-µ))1/2) 

 

On  

“Tc
*”(h)=temps de concentració Témez per a conques rurals 

“Tc”(h)=temps concentració per a conques amb urbanitzacions 

“µ”=grau impermeabilització en tant per 1 de l’àrea total de la conca 

 

• Conques urbanes, amb grau d’impermeabilització superior al 4% amb clavegueram complet i curs 

principal revestit de formigó: 

 

Tc=Tc
*/(1+3(µ (2-µ))1/2) 

On  

“Tc
*” (h)=temps de concentració de Témez per a conques rurals 

“Tc” (h)=temps de concentració per a conques amb urbanitzacions 

“µ”=grau impermeabilització en tant per 1 de l’àrea total de la conca 

  

La fórmula utilitzada en els càlculs ha estat la corresponent a conques rurals en els guals de Cal 

Teixidor, Cal Roca, Cementiri i c/ Països Baixos . A les conques dels guals Casa Nova, c/Gran Bretanya 

i Can Busqué s’ha utilitzat la segona fórmula. A continuació es mostra una taula amb els graus 

d’impermeabilització i els temps de concentració obtinguts per a cada una de les conques: 

Conca Imp(%) Tc (h) 

Gual de Cal Teixidor 1% 2,89 

Gual de Cal Roca 2% 3,14 

Gual del Cementiri 3% 3,37 

Gual C/Països Baixos 3% 3,6 

Gual de la Casa Nova 5% 2,87 

Gual C/Gran Bretanya 5% 2,91 

Gual de Can Busqué 5% 2,95 

Taula 8. Temps de concentració. 

2.7. Coeficient d’uniformitat 

El coeficient d’uniformitat es calcula mitjançant l’equació següent: 

 

 

Els valors obtinguts pel coeficient d’uniformitat corresponents als temps de concentració de les conques 

es mostren a continuació. 

Conca K 

Gual de Cal Teixidor 1,21 

Gual de Cal Roca 1,23 

Gual del Cementiri 1,25 

Gual C/Països Baixos 1,26 

Gual de la Casa Nova 1,21 

Gual C/Gran Bretanya 1,21 

Gual de Can Busqué 1,22 

Taula 9. Coeficients d'uniformitat 
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2.8. Intensitat de la pluja 

La intensitat de precipitació It (mm/h) necessària per a l’estimació dels cabals de referència pels 

mètodes hidrometeorològics es pot obtenir de la fórmula següent: 

)11.0^28(

28

1

1,01,0

−

−











=

t

dd

t

I

I

I

I
 

on,  

Pd és la pluja màxima en un dia (mm/d). 

Id = Pd /24 és la intensitat mitjana diària (mm/h). 

I1 és la intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn considerat (mm/h). 

t és la duració de l’interval a què es refereix (h). 

It és la intensitat mitjana màxima de la pluja durant t hores (mm/h). 

El paràmetre I1/Id s’ha obtingut del mapa d’isolínies de la Instrucció de drenatge superficial del MOPT, 

donant un valor per a la zona de projecte d’11. 

A continuació es mostren els valors obtinguts: 

Conca T=10 anys T=100 anys T=500 anys 

Gual de Cal Teixidor 20,1 32,9 43,2 

Gual de Cal Roca 19,0 31,0 40,6 

Gual del Cementiri 18,1 29,6 38,8 

Gual C/Països Baixos 17,3 28,5 37,1 

Gual de la Casa Nova 20,2 33,0 43,3 

Gual C/Gran Bretanya 20,0 32,7 43,0 

Gual de Can Busqué 19,9 32,5 42,6 

Taula 2. Intensitat de la pluja It (mm/h). 

2.9. Cabals d’avinguda de les conques menors 

El mètode de càlcul utilitzat és el que es descriu en la guia tècnica de “Recomanacions tècniques per 

als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”.  

Es basa en la fórmula del Mètode Racional en la qual el cabal de referència Q en el punt de desguàs 

d’una conca o superfície s’obté mitjançant la fórmula: 

 

Qp K
AIC
•

6,3

••
=  

 on, 

Q és el cabal punta (m3/s). 

C és el coeficient d’escorrentiu de la conca o superfície drenada (adimensional) 

A és l’àrea de la conca vessant (km2). 

I intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja  igual al temps de 

concentració Tc de la conca. 

 

Els cabals obtinguts es mostren a la taula següent : 

Conca T=10 anys T=100 anys T=500 anys 

Gual de Cal Teixidor 69,6 179,6 283,9 

Gual de Cal Roca 74,0 189,6 298,8 

Gual del Cementiri 73,7 188,1 296,3 

Gual C/Països Baixos 71,7 183,0 288,3 

Gual de la Casa Nova 84,8 215,0 337,7 

Gual C/Gran Bretanya 85,3 216,0 339,2 

Gual de Can Busqué 84,9 214,8 337,3 

Taula 3. Cabal d’avinguda (m3/s). 

 

3. Cabals de disseny del guals 

Les estructures dels guals de nova construcció es dimensionen amb capacitat suficient per desguassar 

un cabal igualat o superat el 5% dels dies de l’any. Aquests cabals s’obtenen de la publicació de 

l’Agencia Catalana de l’Aigua Els recursos hídrics en règim natural a les conques internes de Catalunya 

(1940-2000). 

S’ha recopilat i analitzat la sèrie temporal diària d’aportació en règim natural entre els anys 1940-2000 

(60 anys), obtingudes a partir del document “Els recursos hídrics en règim natural a les conques 

internes de Catalunya (1940 – 2000)” de l’ACA, agafant les dades corresponents a la unitat 10093 

(Òdena completa). A partir de la sèrie de dades s’han extret els cabals diaris igualats o superats el k% 

dels dies, i d’aquesta manera s’ha obtingut una aproximació dels cabals a cada un dels punts de càlcul 

on es localitzaran les estructures dels guals inundables mitjançant una correlació d’àrees de les 

conques (cabal específic), seguint la següent equació : 

 

𝑄𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 = (
𝐴𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙

𝐴10093
) ∙ 𝑄10093 

On:  

 

Q punt càlcul Cabal en els punts de càlcul a l’alçada dels guals inundables 

Q10093    Cabal de la riera d’Òdena (unitat 10093) 

A punt càlcul Superfície de la conca en els punts de càlcul a l’alçada dels guals inundables 

A10093   Superfície de la conca de la riera d’Òdena (unitat 10093) 

 

A continuació es mostra una taula dels cabals diaris obtinguts en cada un dels punts de càlcul. 

 

Punt de càlcul 
Cabal superat (m3/s) 

Q1dia Q1% Q5% Q10% Q20% 

Gual de Cal Teixidor 1,44 0,69 0,22 0,15 0,10 

Gual de Cal Roca 1,57 0,75 0,24 0,17 0,11 

Gual del Cementiri 1,59 0,77 0,25 0,17 0,11 
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Punt de càlcul 
Cabal superat (m3/s) 

Q1dia Q1% Q5% Q10% Q20% 

Gual C/Països Baixos 1,60 0,77 0,25 0,17 0,11 

Gual de la Casa Nova 1,66 0,80 0,26 0,18 0,11 

Gual C/Gran Bretanya 1,66 0,80 0,26 0,18 0,11 

Gual de Can Busqué 1,67 0,80 0,26 0,18 0,11 

Taula 4. Cabals de disseny dels guals. 

 

4. Càlculs hidràulics 

4.1. Tipologia dels guals 

A continuació es mostra una taula amb el tipus d’estructura escollida per a cada creuament. 

Punt Tipologia 

Gual de Cal Teixidor 3 calaixos de 2,5 m de base i 2 m d’alçada 

Gual de Cal Roca 3 calaixos de 2,5 m de base i 2 m d’alçada 

Gual del Cementiri 3 calaixos de 2,5 m de base i 2 m d’alçada 

Gual C/Països Baixos Gual tipus plataforma de 11,3 m de llum 

Gual de la Casa Nova 3 calaixos de 2,5 m de base i 2 m d’alçada 

Gual C/Gran Bretanya 3 calaixos de 2,5 m de base i 2 m d’alçada 

Gual de Can Busqué 3 calaixos de 2,5 m de base i 2 m d’alçada 

Taula 5. Tipologia dels guals 

 

4.1.1. Metodologia  

De forma general, la metodologia emprada en l’estudi hidràulic ha consistit en: 

1. Recopilació d’informació topogràfica (aixecament topogràfic de detall i MDT LIDAR de l’ICGC) i 

tractament de la informació geomètrica del model hidràulic. 

 

2. Modelització de la diagnosi mitjançant HEC-RAS del curs principal de la riera d’Òdena.  

 

3. Modelització de la prognosi amb la implantació de les estructures dels guals als models 

hidràulics, per a corroborar el seu correcte funcionament en els escenaris de: 

 

a. Cabals ordinaris 

b. Cabals d’avinguda 

 

4.1.2. Model digital del terreny 

Per a la llera i els marges s’ha considerat les dades de l’aixecament topogràfic. Com a base s’ha 

considerat la informació obtinguda del MDT derivada del vol LIDAR disponible a l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC) corresponents al projecte LIDARCAT. 

 

Figura 8. Exemple Model Digital del Terreny. Gual del Cementiri. 

 

4.1.3. Descripció dels models 

L’estudi hidràulic s’ha realitzat mitjançant la versió 5.0.7. del programa HEC-RAS (River Analisys 

System) desenvolupat per Hidrologic Engineering Center (HEC) dels U.S. Army Corps of Engineers.  

El procediment de càlcul es basa en la solució de l’equació d’energia unidimensional amb pèrdua 

d’energia deguda a la fricció mitjançant l’equació de Manning.  

S’han realitzat un total de 7 models hidràulics. En cada un d’ells s’han considerat dues geometries: la 

corresponent a l’estat actual de la llera (EA) i la corresponent a la llera futura amb els guals construïts 

(EF). 

La geometria de les seccions transversals de la llera introduïdes als models de càlcul s’han obtingut a 

partir del model d’elevació dels terreny obtingut. 

 

Punt de càlcul Longitud (m) Seccions 

Gual de Cal Teixidor 81 6 

Gual de Cal Roca 66 8 

Gual del Cementiri 88 6 

Gual C/Països Baixos 101 6 

Gual de la Casa Nova 57 5 

Gual C/Gran Bretanya 87 7 

Gual de Can Busqué 68 6 

Taula 6: Longitud d’estudi i nombre de seccions de càlcul dels models hidràulics. 

4.1.4. Coeficients de rugositat 

 

Pel que fa a la rugositat assignada en les modelitzacions, el coeficient de rugositat de Manning s’ha 

estimat utilitzant la informació base de la coberta dels usos del sòl del Mapa de Cobertes del Sòl de 

Catalunya (MCSC), informació disponible en format vectorial estructurat (polígons), 4a edició (2009), 

que és una cartografia temàtica d’alta resolució dels principals tipus de cobertes del sòl de Catalunya. 
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El MCSC es realitza al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb el 

finançament de la Generalitat de Catalunya.  

És important precisar que dins l’àmbit de la llera s’ha establert un valor particular i constant pel 

coeficient de rugositat, obtingut de la campanya de reconeixement sobre el terreny realitzada, establint-

lo igual a 0,04 i 0,045.   

A continuació es mostren els coeficients de rugositat de Manning utilitzats en aquest estudi: 

 

Descripció Manning 

Altres conreus herbacis 0,051 

Altres conreus herbacis en regadiu 0,051 

Fruiters no cítrics 0,056 

Horta familiar 0,08 

Matollars 0,071 

Matollars de formacions de ribera 0,071 

Pineda de pi blanc (>= 20%cc) 0,116 

Polígon industrial ordenat 0,1 

Prats i herbassars 0,051 

Roquissars 0,049 

Sòl nu per acció antròpica 0,051 

Zones d'esport 0,065 

Taula 7: Coeficients de rugositat de Manning 

 

4.1.5. Condicions de contorn 

El procés d'integració de les corbes de rabeig precisa la definició d'una o diverses condicions de 

contorn.  

La condició de contorn ha de situar-se aigües amunt del tram en el cas de què el règim del riu sigui 

ràpid o pel contrari ha de situar-se aigües avall del tram en el cas de què el règim sigui lent.  

El programa s’ha corregut escollint l’opció de règim mixt. 

Donat que en els models realitzats les seccions de control no són evidents s´han introduït com a 

condicions de contorn calat crític aigües amunt i calat normal aigües avall. 

4.1.6. Cabals 

Els cabals analitzats als models hidràulics de la riera d’Òdena han estat els corresponents als períodes 

de retorn de 10, 100 i 500 anys i el cabal amb una probabilitat d’ocurrència del 20%, 10%, 5%, 1% dels 

dies, i del cabal superat un dia a l’any. 

4.1.7. Resultats dels models 

Els resultats obtinguts a les modelitzacions hidràuliques realitzades s’adjunten a l’apèndix que es troba 

al final d’aquest annex. 

4.1.7.1. Cabals ordinaris 

Segons la Guia Técnica de “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 

interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA, 2006), “la construcció de guals mitjançant l’ús de tubs o calaixos 

només és admissible per als casos en què circuli aigua per la llera durant 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”. 

Tot i així, s’ha pogut comprovar mitjançant un encaix preliminar dels guals com la majoria dels guals 

tindrien capacitat hidràulica suficient per a tots els cabals ordinaris estudiats, a excepció del gual de la 

Casa Nova i c/Gran Bretanya, per tant per donar coherència al projecte i facilitar la futura gestió dels 

guals s’han dimensionat per a que funcionin tots els dies de l’any, i que tinguin capacitat hidràulica 

suficient per a tots els cabals ordinaris estudiats. 

4.1.7.1.1 Gual de Cal Teixidor 

A partir de la modelització de la prognosi del conjunt de cabals ordinaris, es pot observar a la següent 

figura com la proposta del gual de Cal Teixidor tindria capacitat hidràulica suficient per als cabals 

ordinaris estudiats. La cota superior del taulell se situaria a la 326 msnm. 

 

 

Figura 6. Gual de Cal Teixidor en els escenaris de prognosi per cabals ordinaris 

4.1.7.1.2 Gual de Cal Roca 

A partir de la modelització de la prognosi del conjunt de cabals ordinaris, es pot observar a la següent 

figura com la proposta del gual de Cal Roca tindria capacitat hidràulica suficient per als cabals ordinaris 

estudiats. La cota superior del taulell se situaria a la 320 msnm. 

 

Figura 6. Gual de Cal Roca en els escenaris de prognosi per cabals ordinaris 
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4.1.7.1.3 Gual del Cementiri 

A partir de la modelització de la prognosi del conjunt de cabals ordinaris, es pot observar a la següent 

figura com la proposta del gual del Cementiri tindria capacitat hidràulica suficient per als cabals ordinaris 

estudiats. La cota superior del taulell se situaria a la 314 msnm. 

 

 

Figura 6. Gual del Cementiri en els escenaris de prognosi per cabals ordinaris 

 

4.1.7.1.4 Gual del C/ Països Baixos 

A partir de la modelització de la prognosi del conjunt de cabals ordinaris, es pot observar a la següent 

figura com la proposta del gual del c/Països Baixos tindria capacitat hidràulica suficient per als cabals 

ordinaris estudiats. La cota superior del taulell se situaria a la 307,8 msnm. 

 

Figura 6. Gual del c/Països Baixos en els escenaris de prognosi per cabals ordinaris 

4.1.7.1.5 Gual de la Casa Nova 

A partir de la modelització de la prognosi del conjunt de cabals ordinaris, es pot observar a la següent 

figura com la proposta del gual de la Casa Nova tindria capacitat hidràulica suficient per als cabals 

ordinaris estudiats. La cota superior del taulell se situaria a la 303,1 msnm. 

 

 

Figura 6. Gual de la Casa Nova en els escenaris de prognosi per cabals ordinaris 

4.1.7.1.6 Gual del C/Gran Bretanya 

A partir de la modelització de la prognosi del conjunt de cabals ordinaris, es pot observar a la següent 

figura com la proposta del gual del C/Gran Bretanya tindria capacitat hidràulica suficient per als cabals 

ordinaris estudiats. La cota superior del taulell se situaria a la 300,7 msnm. 

 

 

Figura 6. Gual del C/Gran Bretanya en els escenaris de prognosi per cabals ordinaris 

4.1.7.1.7 Gual de Can Busqué 

A partir de la modelització de la prognosi del conjunt de cabals ordinaris, es pot observar a la següent 

figura com la proposta del gual de Can Busqué tindria capacitat hidràulica suficient per als cabals 

ordinaris estudiats. La cota superior del taulell se situaria a la 300,5 msnm. 

 

20 30 40 50 60

312

314

316

318

320

Guals_odena       Plan: Gual_cementiri_EF
  

Station (m)

E
le

v
a
ti
o
n
 (

m
)

Legend

WS Q1dia

WS Q1

WS Q5

WS Q10

WS Q20

Ground

Bank Sta

0 10 20 30 40 50 60 70
306

308

310

312

314

316

Guals_odena       Plan: Gual_Paisos_Baixos_EF
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Q1dia

WS Q1

WS Q5

WS Q10

WS Q20

Ground

Bank Sta

25 30 35 40 45

300

302

304

306

Guals_odena       Plan: Gual_casa_nova_EF
  

Station (m)

E
le

v
a
ti
o
n
 (

m
)

Legend

WS Q1dia

WS Q1

WS Q5

WS Q10

WS Q20

Ground

Bank Sta

55 60 65 70 75 80

298

299

300

301

302

303

Guals_odena       Plan: Gual_gran_bretanya_EF
  

Station (m)

E
le

v
a
ti
o
n
 (

m
)

Legend

WS Q1dia

WS Q1

WS Q5

WS Q10

WS Q20

Ground

Bank Sta



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

Annex 5. Hidrologia i drenatge Pàgina 13 

 

Figura 6. Gual de Can Busqué en els escenaris de prognosi per cabals ordinaris 

 

4.1.7.2. Cabals d’avinguda 

A continuació es mostren els perfils longitudinals de les lleres analitzades amb les comparatives de 

nivells d’aigua entre l’estat actual i l’estat futur amb els guals construïts.  

Al final de l’apartat es mostra una taula resum de les diferències de nivells entre els escenaris de 

prognosi i diagnosi. 

 

4.1.7.2.1 Gual de Cal Teixidor 

 

Figura 6. Gual de Cal Teixidor amb el cabal superat el 5% dels dies de l’any i 1 dia a l’any. 

 

 

Figura 7. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de Cal Teixidor amb el cabal de 10 anys de període 

de retorn 

 

 

Figura 8. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de Cal Teixidor amb el cabal de 100 anys de període 

de retorn 

 

 

Figura 9. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de Cal Teixidor amb el cabal de 500 anys de període 

de retorn 
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4.1.7.2.2 Gual de Cal Roca 

 

 

Figura 10. Gual de Cal Roca amb el cabal superat el 5% dels dies de l’any i 1 dia a l’any. 

 

Figura 11. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de Cal Roca amb el cabal de 10 anys de període de 

retorn 

 

Figura 12. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de Cal Roca amb el cabal de 100 anys de període de 

retorn 

 

Figura 13. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de Cal Roca amb el cabal de 500 anys de període de 

retorn 

4.1.7.2.3 Gual del Cementiri 

 

 

Figura 14. Gual del Cementiri amb el cabal superat el 5% dels dies de l’any i 1 dia a l’any. 

 

 

Figura 15. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual del Cementiri amb el cabal de 10 anys de període 

de retorn 
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Figura 16. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual del Cementiri amb el cabal de 100 anys de període 

de retorn 

 

Figura 17. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual del Cementiri amb el cabal de 500 anys de període 

de retorn 

 

4.1.7.2.4 Gual del C/Països Baixos 

 

Figura 18. Gual del C/Països Baixos amb el cabal superat el 5% dels dies de l’any i 1 dia a l’any. 

 

 

Figura 19. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual del C/Països Baixos amb el cabal de 10 anys de 

període de retorn 

 

 

Figura 20. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual del C/Països Baixos amb el cabal de 100 anys de 

període de retorn 

 

 

Figura 21. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual del C/Països Baixos amb el cabal de 500 anys de 

període de retorn 
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4.1.7.2.5 Gual de la Casa Nova 

 

Figura 22. Gual de la Casa Nova amb el cabal superat el 5% dels dies de l’any i 1 dia a l’any. 

 

 

Figura 23. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de la Casa Nova amb el cabal de 10 anys de període 

de retorn 

 

Figura 24. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de la Casa Nova amb el cabal de 100 anys de 

període de retorn 

 

Figura 25. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de la Casa Nova amb el cabal de 500 anys de 

període de retorn 

4.1.7.2.6 Gual del C/Gran Bretanya 

 

 

Figura 22. Gual del C/Gran Bretanya amb el cabal superat el 5% dels dies de l’any i 1 dia a l’any. 

 

 

Figura 26. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual del C/Gran Bretanya amb el cabal de 10 anys de 

període de retorn 
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Figura 27. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual del C/Gran Bretanya amb el cabal de 100 anys de 

període de retorn 

 

Figura 28. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual del C/Gran Bretanya amb el cabal de 500 anys de 

període de retorn 

4.1.7.2.7 Gual de Can Busqué 

 

 

Figura 22. Gual de Can Busqué amb el cabal superat el 5% dels dies de l’any i 1 dia a l’any. 

 

Figura 26. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de Can Busqué amb el cabal de 10 anys de període 

de retorn 

 

Figura 27. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de Can Busqué amb el cabal de 100 anys de 

període de retorn 

Figura 28. Comparativa estat actual-estat futur pel Gual de Can Busqué amb el cabal de 500 anys de 

període de retorn 
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En el resultats dels models hidràulics s’observa que les estructures projectades a cada gual són 

suficients per desguassar el cabal superat 1 dia a l’any.  

El resultat més rellevant de les modelitzacions realitzades és la sobreelevació induïda per les noves 

estructures en avingudes de recurrència baixa, alta i extraordinària. A continuació es mostra una taula 

amb el resum de les sobreelevacions produïdes entre els escenaris de prognosi i diagnosi. 

Les sobreelevacions induïdes en la làmina d’aigua en avinguda per la presència de les noves 

estructures assoleixen màxims localitzats de l’ordre de 9 cm. 

 

Punt de càlcul Q10 Q100 Q500 

Gual de Cal Teixidor 0,02 0,03 0,05 

Gual de Cal Roca 0,09 0,07 0,09 

Gual del Cementiri 0,02 0,05 0,06 

Gual C/Països Baixos 0,08 0,05 0,08 

Gual de la Casa Nova 0,04 0,06 0,06 

Gual C/Gran Bretanya 0,02 0,03 0,05 

Gual de Can Busqué 0,06 0,02 0,04 

Taula 8: Sobreelevacions màximes de la làmina d’aigua en metres  

 

 

Barcelona, octubre de 2019. 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports,       

 

 

Agustí Pere Figueras Romero     

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Annex 5. Hidrologia i drenatge 

  

Apèndix 1. Resultats HEC-RAS  
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1. Gual Cal Teixidor 

Gual Cal Teixidor (Estat Actual) 
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Reach 
Rive
r Sta 

Profile 
Q 

Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

   (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

riera_odena 95 Q5 0,22 325,17 325,35 325,31 325,37 0,012744 0,71 0,31 2,39 0,63 

riera_odena 95 T10 69,6 325,17 327,8 327,3 327,98 0,004234 2,51 46,01 38,32 0,55 

riera_odena 95 T100 179,6 325,17 329,14 328,14 329,36 0,002965 2,92 99,03 40,84 0,5 

riera_odena 95 T500 283,9 325,17 329,96 328,65 330,26 0,002995 3,38 135,18 46,72 0,52 

             

riera_odena 74 Q5 0,22 324,77 324,91 324,91 324,96 0,034881 1,01 0,22 2,11 1 

riera_odena 74 T10 69,6 324,77 327,75  327,9 0,002884 2,39 55,28 42,03 0,47 

riera_odena 74 T100 179,6 324,77 329,11  329,29 0,002327 2,83 115,38 46,06 0,45 

riera_odena 74 T500 283,9 324,77 329,95  330,19 0,00242 3,27 154,85 48,97 0,47 

             

riera_odena 55 Q5 0,22 323,98 324,3 324,18 324,32 0,003504 0,47 0,47 2,54 0,35 

riera_odena 55 T10 69,6 323,98 327,61  327,83 0,003146 2,53 44,91 32,07 0,47 

riera_odena 55 T100 179,6 323,98 329  329,24 0,002614 2,98 105,08 48,13 0,46 

riera_odena 55 T500 283,9 323,98 329,86  330,14 0,002509 3,29 147,6 50,67 0,46 

             

riera_odena 51 Q5 0,22 324,01 324,3  324,3 0,00207 0,37 0,59 3,01 0,27 

riera_odena 51 T10 69,6 324,01 327,55  327,81 0,003303 2,62 42,88 32,96 0,49 

riera_odena 51 T100 179,6 324,01 328,93  329,22 0,002872 3,15 100,1 48,72 0,48 

riera_odena 51 T500 283,9 324,01 329,81  330,12 0,002676 3,44 144 51,73 0,48 

             

riera_odena 34 Q5 0,22 324,03 324,26  324,27 0,001939 0,34 0,64 3,56 0,26 

riera_odena 34 T10 69,6 324,03 327,54  327,75 0,002268 2,27 46,09 34,52 0,42 

riera_odena 34 T100 179,6 324,03 328,91  329,17 0,002212 2,89 105,03 47,27 0,44 

riera_odena 34 T500 283,9 324,03 329,77  330,08 0,002224 3,27 146,4 49,04 0,46 

             

Reach 
Rive
r Sta 

Profile 
Q 

Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

   (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

riera_odena 14 Q5 0,22 324,01 324,23 324,11 324,23 0,001803 0,33 0,66 3,71 0,25 

riera_odena 14 T10 69,6 324,01 327,53 326,46 327,7 0,001801 2,14 50,9 32,21 0,39 

riera_odena 14 T100 179,6 324,01 328,9 327,81 329,12 0,001802 2,72 113,66 50,56 0,41 

riera_odena 14 T500 283,9 324,01 329,76 328,5 330,03 0,001799 3,06 158,06 51,95 0,42 

 

Gual Cal Teixidor (Estat Futur) 
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Reach 
Rive
r Sta 

Profil
e 

Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 95 Q5 0.22 325.17 325.35 325.31 325.37 0.012744 0.71 0.31 2.39 0.63 

riera_odena 95 T10 69.6 325.17 327.81 327.3 327.99 0.004112 2.49 46.59 38.5 0.55 

riera_odena 95 T100 179.6 325.17 329.16 328.14 329.38 0.00287 2.88 100.09 40.89 0.49 

riera_odena 95 T500 283.9 325.17 330.01 328.65 330.3 0.002859 3.33 137.38 46.9 0.51 

                          

riera_odena 74 Q5 0.22 324.77 324.91 324.91 324.96 0.034881 1.01 0.22 2.11 1 

riera_odena 74 T10 69.6 324.77 327.77   327.91 0.002782 2.36 56.03 42.1 0.46 

riera_odena 74 T100 179.6 324.77 329.14   329.32 0.002253 2.8 116.63 46.13 0.44 

riera_odena 74 T500 283.9 324.77 330   330.23 0.002311 3.22 157.21 49.13 0.46 

                          

riera_odena 55 Q5 0.22 323.98 324.29 324.18 324.3 0.004438 0.51 0.43 2.47 0.39 

riera_odena 55 T10 69.6 323.98 327.63 327.01 327.85 0.003025 2.49 45.66 33.14 0.46 

riera_odena 55 T100 179.6 323.98 329.03 328.12 329.27 0.002507 2.93 106.69 48.22 0.45 

riera_odena 55 T500 283.9 323.98 329.91 328.68 330.18 0.002379 3.22 150.37 50.94 0.45 

                          

riera_odena 53   
Inl 
Struct                   

                          

riera_odena 51 Q5 0.22 324.01 324.3   324.3 0.002063 0.37 0.59 3.02 0.27 

riera_odena 51 T10 69.6 324.01 327.57   327.82 0.003163 2.57 43.39 33.12 0.48 

riera_odena 51 T100 179.6 324.01 328.94   329.22 0.00278 3.11 100.54 48.77 0.48 

riera_odena 51 T500 283.9 324.01 329.82   330.12 0.002583 3.38 144.51 51.77 0.47 

                          

riera_odena 34 Q5 0.22 324.03 324.26   324.27 0.001939 0.34 0.64 3.56 0.26 

riera_odena 34 T10 69.6 324.03 327.54   327.75 0.002268 2.27 46.09 34.52 0.42 

riera_odena 34 T100 179.6 324.03 328.91   329.17 0.002212 2.89 105.03 47.27 0.44 

riera_odena 34 T500 283.9 324.03 329.77   330.08 0.002224 3.27 146.4 49.04 0.46 

                          

Reach 
Rive
r Sta 

Profil
e 

Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 14 Q5 0.22 324.01 324.23 324.11 324.23 0.001803 0.33 0.66 3.71 0.25 

riera_odena 14 T10 69.6 324.01 327.53 326.46 327.7 0.001801 2.14 50.9 32.21 0.39 

riera_odena 14 T100 179.6 324.01 328.9 327.81 329.12 0.001802 2.72 113.66 50.56 0.41 

riera_odena 14 T500 283.9 324.01 329.76 328.5 330.03 0.001799 3.06 158.06 51.95 0.42 
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2. Gual de Cal Roca 

Gual de Cal Roca (Estat Actual) 
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Reach 
Rive
r Sta 

Profil
e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 66 Q5 0.24 318.39 318.86 318.6 318.87 0.000898 0.24 0.98 3.33 0.14 

riera_odena 66 T10 74 318.39 320.86 320.8 321.22 0.016717 3.56 35.17 35.11 0.77 

riera_odena 66 T100 189.6 318.39 321.79 321.62 322.22 0.015108 4.28 77.08 51.12 0.77 

riera_odena 66 T500 298.8 318.39 322.44 322.03 322.9 0.012512 4.42 111.14 53.11 0.72 

                          

riera_odena 53 Q5 0.24 318.61 318.84   318.85 0.002787 0.35 0.68 3.96 0.27 

riera_odena 53 T10 74 318.61 320.83   321.03 0.008643 2.63 45.16 41.58 0.58 

riera_odena 53 T100 189.6 318.61 321.72   322.04 0.009908 3.57 87.02 49.73 0.66 

riera_odena 53 T500 298.8 318.61 322.35   322.75 0.009559 3.98 119.04 51.76 0.67 

                          

riera_odena 42 Q5 0.24 318.46 318.75 318.68 318.78 0.016316 0.7 0.34 1.82 0.52 

riera_odena 42 T10 74 318.46 320.73   320.9 0.01241 2.49 42.89 37.14 0.55 

riera_odena 42 T100 189.6 318.46 321.56   321.9 0.014522 3.38 77.24 43.49 0.63 

riera_odena 42 T500 298.8 318.46 322.14   322.61 0.01499 3.87 102.86 45.68 0.66 

                          

riera_odena 33 Q5 0.24 318.36 318.53 318.53 318.58 0.026134 0.92 0.29 3.72 0.88 

riera_odena 33 T10 74 318.36 320.72   320.83 0.003625 2.56 66.61 53.51 0.54 

riera_odena 33 T100 189.6 318.36 321.56   321.79 0.005718 3.97 115.51 64.36 0.72 

riera_odena 33 T500 298.8 318.36 322.18   322.48 0.005863 4.54 156.3 66.57 0.75 

                          

riera_odena 28 Q5 0.24 318.27 318.48 318.42 318.5 0.008192 0.59 0.41 2.91 0.5 

riera_odena 28 T10 74 318.27 320.71   320.81 0.003322 2.22 70.95 59.41 0.46 

riera_odena 28 T100 189.6 318.27 321.58   321.75 0.004573 3.22 126.2 67.74 0.57 

riera_odena 28 T500 298.8 318.27 322.21   322.43 0.004744 3.69 169.41 69.66 0.6 

                          

riera_odena 16 Q5 0.24 318.18 318.4   318.41 0.005862 0.46 0.52 3.29 0.37 

riera_odena 16 T10 74 318.18 320.56   320.74 0.00671 2.86 51.21 46.24 0.6 
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Reach 
Rive
r Sta 

Profil
e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 16 T100 189.6 318.18 321.33   321.66 0.00881 3.98 88.2 49.37 0.73 

riera_odena 16 T500 298.8 318.18 321.91   322.34 0.009155 4.55 117.61 53.61 0.76 

                          

riera_odena 8 Q5 0.24 318.15 318.26 318.26 318.3 0.047135 0.95 0.25 2.76 1 

riera_odena 8 T10 74 318.15 320.3 320.3 320.65 0.013588 3.87 39.3 43.48 0.85 

riera_odena 8 T100 189.6 318.15 320.91 320.91 321.54 0.019145 5.45 66.29 44.89 1.06 

riera_odena 8 T500 298.8 318.15 321.35 321.35 322.19 0.021481 6.37 86.01 46 1.15 

                          

riera_odena 2 Q5 0.24 317.59 317.68 317.71 317.8 0.198495 1.57 0.15 2.41 1.99 

riera_odena 2 T10 
74 317.59 319.94 320.13 320.54 0.02008 4.4 30.91 41.61 0.94 

riera_odena 2 T100 
189.6 317.59 320.6 320.78 321.41 0.024318 5.76 61.41 48.79 1.08 

riera_odena 2 T500 
298.8 317.59 320.95 321.2 322.04 0.029626 6.86 78.85 51.3 1.22 

 

 

Gual de Cal Roca (Estat Futur) 
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Reach 
Rive
r Sta 

Profil
e 

Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 66 Q5 0.24 318.39 318.86 318.6 318.87 0.0009 0.24 0.98 3.33 0.14 

riera_odena 66 T10 74 318.39 320.95 320.79 321.24 0.013135 3.25 38.45 35.86 0.68 

riera_odena 66 T100 189.6 318.39 321.83 321.62 322.23 0.013831 4.13 79.42 51.28 0.74 

riera_odena 66 T500 298.8 318.39 322.5 322.03 322.93 0.011519 4.28 114.2 53.27 0.7 

                          

riera_odena 53 Q5 0.24 318.61 318.84   318.85 0.002795 0.35 0.68 3.96 0.27 

riera_odena 53 T10 74 318.61 320.9   321.09 0.008364 2.64 48.01 44.53 0.58 

riera_odena 53 T100 189.6 318.61 321.77   322.07 0.009087 3.45 89.58 49.95 0.64 

riera_odena 53 T500 298.8 318.61 322.41   322.79 0.008769 3.86 122.47 51.95 0.64 

                          

riera_odena 42 Q5 0.24 318.46 318.75 318.68 318.78 0.016457 0.71 0.34 1.82 0.52 

riera_odena 42 T10 74 318.46 320.82   320.97 0.01003 2.31 46.4 38.44 0.5 

riera_odena 42 T100 189.6 318.46 321.64   321.95 0.012883 3.23 80.3 43.75 0.6 

riera_odena 42 T500 298.8 318.46 322.23   322.67 0.013224 3.7 107.17 46.02 0.62 

                          

riera_odena 33 Q5 0.24 318.36 318.53 318.53 318.58 0.026134 0.92 0.29 3.72 0.88 

riera_odena 33 T10 74 318.36 320.81 320.13 320.91 0.002947 2.38 71.84 54.12 0.49 

riera_odena 33 T100 189.6 318.36 321.64 320.81 321.85 0.005082 3.8 120.36 64.73 0.68 

riera_odena 33 T500 298.8 318.36 322.28 321.25 322.55 0.005215 4.35 162.6 66.86 0.71 

                          

riera_odena 30   
Inl 
Struct                   

                          

riera_odena 28 Q5 0.24 318.27 318.48 318.42 318.5 0.007963 0.58 0.41 2.92 0.49 

riera_odena 28 T10 74 318.27 320.73   320.82 0.003167 2.18 72.24 59.71 0.45 

riera_odena 28 T100 189.6 318.27 321.62   321.78 0.004297 3.14 128.89 67.85 0.56 

riera_odena 28 T500 298.8 318.27 322.26   322.47 0.004457 3.61 173.01 69.85 0.59 
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Reach 
Rive
r Sta 

Profil
e 

Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 16 Q5 0.24 318.18 318.4   318.41 0.005862 0.46 0.52 3.29 0.37 

riera_odena 16 T10 74 318.18 320.56   320.74 0.00671 2.86 51.21 46.24 0.6 

riera_odena 16 T100 189.6 318.18 321.33   321.66 0.00881 3.98 88.2 49.37 0.73 

riera_odena 16 T500 298.8 318.18 321.91   322.34 0.009155 4.55 117.61 53.61 0.76 

                          

riera_odena 8 Q5 0.24 318.15 318.26 318.26 318.3 0.047135 0.95 0.25 2.76 1 

riera_odena 8 T10 74 318.15 320.3 320.3 320.65 0.013588 3.87 39.3 43.48 0.85 

riera_odena 8 T100 189.6 318.15 320.91 320.91 321.54 0.019145 5.45 66.29 44.89 1.06 

riera_odena 8 T500 298.8 318.15 321.35 321.35 322.19 0.021481 6.37 86.01 46 1.15 

      
                    

riera_odena 2 Q5 
0.24 317.59 317.68 317.71 317.8 0.198495 1.57 0.15 2.41 1.99 

riera_odena 2 T10 
74 317.59 319.94 320.13 320.54 0.02008 4.4 30.91 41.61 0.94 

riera_odena 2 T100 
189.6 317.59 320.6 320.78 321.41 0.024318 5.76 61.41 48.79 1.08 

riera_odena 2 T500 
298.8 317.59 320.95 321.2 322.04 0.029626 6.86 78.85 51.3 1.22 

 

 

3. Gual del Cementiri 

 

Gual del Cementiri (Estat Actual) 
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Reach 
River 
Sta 

Profil
e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 117 Q5 0.25 312.95 313.11 313.07 313.12 0.007208 0.41 0.61 7.53 0.46 

riera_odena 117 T10 73.7 312.95 315.13 314.35 315.21 0.00235 1.54 62.01 43.76 0.35 

riera_odena 117 T100 188.1 312.95 316.26 315.04 316.42 0.002427 2.1 117.37 52.19 0.38 

riera_odena 117 T500 296.3 312.95 317.11 315.54 317.31 0.002239 2.35 162.29 54.31 0.38 

                          

riera_odena 89 Q5 0.25 312.79 312.9   312.91 0.007716 0.45 0.56 6.03 0.47 

riera_odena 89 T10 73.7 312.79 315   315.14 0.00253 1.98 54.64 40.4 0.45 

riera_odena 89 T100 188.1 312.79 316.07   316.34 0.002925 2.83 99.21 43.12 0.52 

riera_odena 89 T500 296.3 312.79 316.85   317.22 0.003009 3.34 133.85 45.3 0.54 

                          

riera_odena 74 Q5 0.25 312.64 312.84   312.84 0.002828 0.36 0.69 4.81 0.3 

riera_odena 74 T10 73.7 312.64 314.89   315.09 0.00383 2.38 51.65 41.86 0.54 

riera_odena 74 T100 188.1 312.64 315.9   316.28 0.004594 3.44 97.19 49.05 0.64 

riera_odena 74 T500 296.3 312.64 316.68   317.16 0.004468 3.97 137.34 53.08 0.66 

                          

riera_odena 69 Q5 0.25 312.61 312.83   312.83 0.002542 0.37 0.68 4.3 0.29 

riera_odena 69 T10 73.7 312.61 314.85   315.07 0.00448 2.59 52.3 45.01 0.59 

riera_odena 69 T100 188.1 312.61 315.88   316.25 0.004904 3.59 103.09 53.84 0.66 

riera_odena 69 T500 296.3 312.61 316.68   317.13 0.004609 4.07 149.33 60.87 0.67 

                          

riera_odena 55 Q5 0.25 312.52 312.78   312.79 0.003564 0.41 0.61 4.21 0.34 

riera_odena 55 T10 73.7 312.52 314.85   315 0.003041 2.18 57.94 45.57 0.49 

riera_odena 55 T100 188.1 312.52 315.9   316.16 0.003299 3 108.34 49.52 0.55 

riera_odena 55 T500 296.3 312.52 316.71   317.04 0.003207 3.46 149.32 52.13 0.56 

                          

riera_odena 28 Q5 0.25 312.33 312.51 312.51 312.57 0.033181 1.05 0.24 2.12 1 

riera_odena 28 T10 73.7 312.33 314.37 314.37 314.82 0.013254 4 36.19 35.67 0.97 

Reach 
River 
Sta 

Profil
e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 28 T100 188.1 312.33 315.15 315.15 315.94 0.015861 5.62 64.83 37.19 1.13 

riera_odena 28 T500 296.3 312.33 315.77 315.77 316.8 0.016308 6.6 88.69 41.38 1.19 

 

 

Gual del Cementiri (Estat Futur) 
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Reach 
Rive

r 
Sta 

Profil
e 

Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope 
Vel 

Chnl 
Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 117 Q5 0.25 312.95 313.11 313.07 313.12 0.007131 0.41 0.61 7.54 0.46 

riera_odena 117 T10 73.7 312.95 315.14 314.35 315.23 0.002285 1.53 62.63 43.89 0.34 

riera_odena 117 T100 188.1 312.95 316.3 315.04 316.45 0.00232 2.07 119.12 52.28 0.37 

riera_odena 117 T500 296.3 312.95 317.15 315.54 317.34 0.00215 2.32 164.45 54.41 0.37 

                          

riera_odena 89 Q5 0.25 312.79 312.9   312.91 0.007864 0.45 0.55 6.02 0.47 

riera_odena 89 T10 73.7 312.79 315.02   315.16 0.002434 1.95 55.39 40.46 0.44 

riera_odena 89 T100 188.1 312.79 316.11   316.37 0.002771 2.78 101.05 43.23 0.5 

riera_odena 89 T500 296.3 312.79 316.9   317.26 0.002862 3.29 136.14 45.45 0.53 

                          

riera_odena 74 Q5 0.25 312.64 312.83 312.75 312.83 0.003729 0.4 0.63 4.73 0.35 

riera_odena 74 T10 73.7 312.64 314.92 314.46 315.11 0.003633 2.34 52.7 42.05 0.53 

riera_odena 74 T100 188.1 312.64 315.95 315.25 316.31 0.00425 3.35 100.06 49.5 0.62 

riera_odena 74 T500 296.3 312.64 316.74 315.83 317.2 0.004166 3.88 140.88 53.35 0.63 

                          

riera_odena 71   Inl Struct                   

                          

riera_odena 69 Q5 0.25 312.61 312.83   312.83 0.00253 0.37 0.68 4.3 0.29 

riera_odena 69 T10 73.7 312.61 314.87   315.08 0.004324 2.56 53.02 45.12 0.58 

riera_odena 69 T100 188.1 312.61 315.91   316.27 0.004725 3.54 104.54 54 0.65 

riera_odena 69 T500 296.3 312.61 316.71   317.15 0.004468 4.03 151.07 61.03 0.66 

                          

riera_odena 55 Q5 0.25 312.52 312.78   312.79 0.003564 0.41 0.61 4.21 0.34 

riera_odena 55 T10 73.7 312.52 314.85   315 0.003041 2.18 57.94 45.57 0.49 

riera_odena 55 T100 188.1 312.52 315.9   316.16 0.003299 3 108.34 49.52 0.55 

riera_odena 55 T500 296.3 312.52 316.71   317.04 0.003207 3.46 149.32 52.13 0.56 

Reach 
Rive

r 
Sta 

Profil
e 

Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope 
Vel 

Chnl 
Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

                          

riera_odena 28 Q5 0.25 312.33 312.51 312.51 312.57 0.033181 1.05 0.24 2.12 1 

riera_odena 28 T10 73.7 312.33 314.37 314.37 314.82 0.013254 4 36.19 35.67 0.97 

riera_odena 28 T100 188.1 312.33 315.15 315.15 315.94 0.015861 5.62 64.83 37.19 1.13 

riera_odena 28 T500 296.3 312.33 315.77 315.77 316.8 0.016308 6.6 88.69 41.38 1.19 

 

 

 

4. Gual del C/Països Baixos 

 

Gual del C/Països Baixos (Estat Actual) 
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Reach 
River 
Sta 

Profil
e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 101 Q5 0.25 306.95 307.08 307.01 307.09 0.002494 0.24 1.05 9.24 0.23 

riera_odena 101 T10 71.7 306.95 309.03 308.58 309.33 0.007336 2.68 37.3 27.9 0.6 

riera_odena 101 T100 183 306.95 310.62 309.67 310.92 0.00414 2.95 91.68 36.81 0.49 

riera_odena 101 T500 288.3 306.95 311.62 310.26 311.99 0.003757 3.31 129.52 38.84 0.49 

                          

riera_odena 77 Q5 0.25 306.88 306.94   306.95 0.022183 0.43 0.67 20.04 0.68 

riera_odena 77 T10 71.7 306.88 309.06   309.19 0.00197 1.78 56.4 30.75 0.39 

riera_odena 77 T100 183 306.88 310.6   310.83 0.001837 2.47 111.35 37.51 0.41 

riera_odena 77 T500 288.3 306.88 311.58   311.91 0.001953 2.97 149.24 40 0.44 

                          

riera_odena 57 Q5 0.25 306.62 306.68   306.69 0.008345 0.34 0.86 14.93 0.45 

riera_odena 57 T10 71.7 306.62 309.05   309.15 0.001523 1.7 63.55 33.89 0.35 

riera_odena 57 T100 183 306.62 310.61   310.78 0.001486 2.34 126.42 44.12 0.37 

riera_odena 57 T500 288.3 306.62 311.61   311.84 0.001545 2.77 172.75 48.14 0.4 

                          

riera_odena 53 Q5 0.25 306.55 306.61 306.61 306.63 0.0462 0.62 0.4 10.28 1 

riera_odena 53 T10 71.7 306.55 309.04   309.14 0.001515 1.62 62.99 34.08 0.33 

riera_odena 53 T100 183 306.55 310.61   310.78 0.001494 2.23 125.61 44.57 0.35 

riera_odena 53 T500 288.3 306.55 311.61   311.84 0.001543 2.63 172.09 47.61 0.37 

                          

riera_odena 36 Q5 0.25 306.24 306.37 306.28 306.37 0.000805 0.17 1.47 12.33 0.16 

riera_odena 36 T10 71.7 306.24 309.03   309.11 0.001031 1.47 69.17 32.69 0.28 

riera_odena 36 T100 183 306.24 310.6   310.75 0.001147 2.08 135.45 47.38 0.32 

riera_odena 36 T500 288.3 306.24 311.61   311.8 0.001217 2.47 185.46 52.99 0.34 
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e 

Q 
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El 

W.S. 
Elev 
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W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
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Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

                          

riera_odena 9 Q5 0.25 306.15 306.34 306.25 306.34 0.001803 0.28 1.09 11.15 0.26 

riera_odena 9 T10 71.7 306.15 308.97 307.69 309.08 0.001803 1.79 59.94 29.19 0.34 

riera_odena 9 T100 183 306.15 310.54 308.63 310.71 0.001803 2.41 120.89 41.94 0.37 

riera_odena 9 T500 288.3 306.15 311.56 309.49 311.76 0.001801 2.77 170.99 58.45 0.38 

 

 

Gual del C/Països Baixos (Estat Futur) 
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Reach 
River 
Sta 
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e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 101 Q5 0.25 306.95 307.09 307.01 307.09 0.002314 0.23 1.08 9.27 0.22 

riera_odena 101 T10 71.7 306.95 309.11 308.58 309.37 0.006343 2.56 39.48 28.6 0.56 

riera_odena 101 T100 183 306.95 310.65 309.67 310.95 0.003959 2.91 93.11 36.9 0.48 

riera_odena 101 T500 288.3 306.95 311.67 310.26 312.03 0.003566 3.25 131.85 38.94 0.48 

                          

riera_odena 77 Q5 0.25 306.88 306.94 306.93 306.95 0.032803 0.48 0.59 20 0.82 

riera_odena 77 T10 71.7 306.88 309.14   309.25 0.001752 1.72 58.66 30.97 0.37 

riera_odena 77 T100 183 306.88 310.64   310.87 0.00177 2.44 112.79 37.61 0.4 

riera_odena 77 T500 288.3 306.88 311.64   311.96 0.001864 2.93 151.67 40.16 0.43 

                          

riera_odena 57 Q5 0.25 306.62 306.69 306.66 306.69 0.00672 0.31 0.92 15.02 0.41 

riera_odena 57 T10 71.7 306.62 309.12 307.89 309.22 0.001362 1.64 66.12 34.25 0.33 

riera_odena 57 T100 183 306.62 310.65 308.77 310.82 0.001431 2.31 128.14 44.29 0.37 

riera_odena 57 T500 288.3 306.62 311.67 309.47 311.9 0.001474 2.73 175.67 48.3 0.39 

                          

riera_odena 55   Bridge                   

                          

riera_odena 53 Q5 0.25 306.55 306.61 306.61 306.63 0.0462 0.62 0.4 10.28 1 

riera_odena 53 T10 71.7 306.55 309.05   309.14 0.001508 1.62 63.1 34.09 0.33 

riera_odena 53 T100 183 306.55 310.61   310.78 0.001488 2.23 125.8 44.58 0.35 

riera_odena 53 T500 288.3 306.55 311.62   311.84 0.001537 2.62 172.35 47.62 0.37 

                          

riera_odena 36 Q5 0.25 306.24 306.37 306.28 306.37 0.000805 0.17 1.47 12.33 0.16 
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riera_odena 36 T10 71.7 306.24 309.03   309.11 0.001031 1.47 69.17 32.69 0.28 

riera_odena 36 T100 183 306.24 310.6   310.75 0.001147 2.08 135.45 47.38 0.32 

iera_odena 36 T500 288.3 306.24 311.61   311.8 0.001217 2.47 185.46 52.99 0.34 

                          

riera_odena 9 Q5 0.25 306.15 306.34 306.25 306.34 0.001803 0.28 1.09 11.15 0.26 

riera_odena 9 T10 71.7 306.15 308.97 307.69 309.08 0.001803 1.79 59.94 29.19 0.34 

riera_odena 9 T100 183 306.15 310.54 308.63 310.71 0.001803 2.41 120.89 41.94 0.37 

riera_odena 9 T500 288.3 306.15 311.56 309.49 311.76 0.001801 2.77 170.99 58.45 0.38 

 

5. Gual de la Casa Nova 

 

Gual de la Casa Nova (Estat Actual) 
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riera_odena 58 Q5 0,26 301,85 302,39 302,02 302,39 0,000386 0,24 1,09 2,82 0,12 

riera_odena 58 T10 84,8 301,85 305,81 304,65 305,91 0,001562 2,01 82,52 43,51 0,34 

riera_odena 58 T100 215 301,85 307,62 305,64 307,73 0,001178 2,3 183,93 66,55 0,32 

riera_odena 58 T500 337,7 301,85 308,54 306,25 308,68 0,001272 2,66 248,09 73,91 0,34 

                          

riera_odena 41 Q5 0,26 301,75 302,39   302,39 0,000106 0,16 1,72 4,05 0,07 

riera_odena 41 T10 84,8 301,75 305,78   305,88 0,001426 2,24 93,23 54,85 0,36 

riera_odena 41 T100 215 301,75 307,61   307,71 0,00101 2,43 212,47 73,87 0,32 

riera_odena 41 T500 337,7 301,75 308,53   308,65 0,001128 2,84 283,98 81,06 0,35 

                          

riera_odena 23 Q5 0,26 301,92 302,37   302,38 0,001416 0,45 0,82 4,37 0,24 

riera_odena 23 T10 84,8 301,92 305,79   305,85 0,00133 2,13 91,64 40,94 0,35 

riera_odena 23 T100 215 301,92 307,59   307,69 0,001334 2,77 181,93 59,85 0,38 

riera_odena 23 T500 337,7 301,92 308,49   308,63 0,001554 3,31 236,69 61,48 0,42 

                          

riera_odena 18 Q5 0,26 302,09 302,3 302,3 302,36 0,023876 1,18 0,28 2,47 0,91 

riera_odena 18 T10 84,8 302,09 305,77   305,84 0,001545 2,31 89,04 42,43 0,39 

riera_odena 18 T100 215 302,09 307,59   307,68 0,001282 2,75 192,89 69,59 0,38 

riera_odena 18 T500 337,7 302,09 308,5   308,62 0,001434 3,23 256,79 71,22 0,41 

                          

riera_odena 1 Q5 0,26 301,33 301,61 301,46 301,62 0,001801 0,38 0,68 2,97 0,26 

riera_odena 1 T10 84,8 301,33 305,61 304,28 305,8 0,0018 2,42 60,69 26,23 0,39 

riera_odena 1 T100 215 301,33 307,4 305,64 307,64 0,001801 3,11 164,24 90,88 0,41 

riera_odena 1 T500 337,7 301,33 308,33 306,85 308,57 0,001801 3,43 248,94 92,02 0,43 

 

Gual de la Casa Nova (Estat Futur) 
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Reach 
Rive
r Sta 

Profil
e 

Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 58 Q5 0.26 301.85 302.37 302.02 302.37 0.00045 0.25 1.03 2.76 0.13 

riera_odena 58 T10 84.8 301.85 305.84 304.65 305.94 0.001488 1.98 84.03 44.14 0.33 

riera_odena 58 T100 215 301.85 307.68 305.64 307.78 0.001119 2.26 187.43 67.03 0.31 

riera_odena 58 T500 337.7 301.85 308.6 306.25 308.73 0.001208 2.61 252.55 74.25 0.33 

                          

riera_odena 41 Q5 0.26 301.75 302.36   302.37 0.000123 0.16 1.63 3.93 0.08 

riera_odena 41 T10 84.8 301.75 305.82   305.92 0.001342 2.19 95.29 55.02 0.35 

riera_odena 41 T100 215 301.75 307.67   307.76 0.000961 2.39 216.38 74.25 0.32 

riera_odena 41 T500 337.7 301.75 308.59   308.71 0.001073 2.79 288.9 81.29 0.34 

                          

riera_odena 23 Q5 0.26 301.92 302.35 302.18 302.36 0.001911 0.49 0.72 4.04 0.28 

riera_odena 23 T10 84.8 301.92 305.82 304.25 305.88 0.001272 2.1 93.13 41.21 0.34 

riera_odena 23 T100 215 301.92 307.64 305.17 307.74 0.00127 2.72 185.13 59.95 0.37 

riera_odena 23 T500 337.7 301.92 308.55 305.75 308.69 0.001484 3.25 240.48 61.58 0.41 

                          

riera_odena 20   
Inl 
Struct                   

                          

riera_odena 18 Q5 0.26 302.09 302.3 302.3 302.36 0.023876 1.18 0.28 2.47 0.91 

riera_odena 18 T10 84.8 302.09 305.8   305.87 0.001493 2.28 90.15 42.61 0.38 

riera_odena 18 T100 215 302.09 307.63   307.71 0.001242 2.72 195.18 69.64 0.37 

riera_odena 18 T500 337.7 302.09 308.53   308.64 0.001402 3.2 258.87 71.28 0.4 

                          

riera_odena 1 Q5 0.26 301.33 301.61 301.46 301.62 0.001801 0.38 0.68 2.97 0.26 

riera_odena 1 T10 84.8 301.33 305.61 304.28 305.8 0.0018 2.42 60.69 26.23 0.39 

riera_odena 1 T100 215 301.33 307.4 305.64 307.64 0.001801 3.11 164.24 90.88 0.41 

riera_odena 1 T500 337.7 301.33 308.33 306.85 308.57 0.001801 3.43 248.94 92.02 0.43 
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6. Gual del C/Gran Bretanya 

 

Gual del C/Gran Bretanya (Estat Actual) 
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Reach 
River 
Sta 

Profil
e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 95 Q5 0,26 299,55 300,02 299,7 300,02 0,000242 0,17 1,54 4,62 0,09 

riera_odena 95 T10 85,3 299,55 302,94 301,97 303,08 0,002302 2,3 68,65 34,43 0,41 

riera_odena 95 T100 216 299,55 303,92 302,93 304,28 0,004432 3,81 107,95 50,04 0,59 

riera_odena 95 T500 339,2 299,55 304,51 303,7 305,06 0,006302 4,95 142,54 68,13 0,72 

                          

riera_odena 79 Q5 0,26 299,46 300,01   300,02 0,000075 0,12 2,18 5,05 0,06 

riera_odena 79 T10 85,3 299,46 302,89   303,04 0,001918 2,3 70,32 44,55 0,41 

riera_odena 79 T100 216 299,46 303,9   304,2 0,00315 3,53 124,97 63,09 0,55 

riera_odena 79 T500 339,2 299,46 304,54   304,93 0,003616 4,15 169,86 73,04 0,6 

                          

riera_odena 57 Q5 0,26 299,78 300,01   300,01 0,001722 0,34 1,02 8,19 0,25 

riera_odena 57 T10 85,3 299,78 302,92   302,98 0,00117 1,82 99,79 63,6 0,33 

riera_odena 57 T100 216 299,78 303,98   304,09 0,001679 2,65 175,64 82,62 0,41 

riera_odena 57 T500 339,2 299,78 304,66   304,8 0,001823 3,05 235,37 90,13 0,44 

                          

riera_odena 53 Q5 0,26 299,81 299,94 299,94 299,99 0,028285 1 0,3 4,19 0,94 

riera_odena 53 T10 85,3 299,81 302,92   302,98 0,00133 1,93 98,55 64,01 0,35 

riera_odena 53 T100 216 299,81 303,98   304,08 0,001803 2,74 176,95 86,77 0,43 

riera_odena 53 T500 339,2 299,81 304,66   304,79 0,001869 3,09 238,22 91,61 0,45 

                          

riera_odena 36 Q5 0,26 299,4 299,89 299,55 299,89 0,000145 0,15 1,75 4,89 0,08 

riera_odena 36 T10 85,3 299,4 302,88   302,96 0,001173 1,86 94,49 63,82 0,33 

riera_odena 36 T100 216 299,4 303,92   304,05 0,001593 2,6 174,25 87,31 0,4 

riera_odena 36 T500 339,2 299,4 304,6   304,76 0,001653 2,92 235,14 91,1 0,41 

                          

riera_odena 20 Q5 0,26 299,59 299,88   299,89 0,001022 0,32 0,92 4,18 0,2 

riera_odena 20 T10 85,3 299,59 302,87   302,94 0,001263 1,95 98,6 66,95 0,35 
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Reach 
River 
Sta 

Profil
e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 
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W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 20 T100 216 299,59 303,92   304,03 0,001582 2,63 181,67 87,74 0,4 

riera_odena 20 T500 339,2 299,59 304,6   304,74 0,001635 2,94 241,92 89,66 0,42 

                          

riera_odena 8 Q5 0,26 299,55 299,86 299,71 299,87 0,001801 0,44 0,68 3,07 0,27 

riera_odena 8 T10 85,3 299,55 302,84 302,09 302,92 0,001801 2,32 92,35 70,6 0,41 

riera_odena 8 T100 216 299,55 303,91 302,78 304,01 0,001801 2,81 179,86 88,33 0,43 

riera_odena 8 T500 339,2 299,55 304,59 303,19 304,72 0,0018 3,09 240,85 90,82 0,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gual del C/Gran Bretanya (Estat Futur) 
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      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 95 Q5 0.26 299.55 299.99 299.7 300 0.000291 0.18 1.43 4.53 0.1 

riera_odena 95 T10 85.3 299.55 302.96 301.97 303.09 0.002248 2.28 69.25 34.48 0.4 

riera_odena 95 T100 216 299.55 303.95 302.93 304.3 0.004278 3.76 109.52 50.96 0.58 

riera_odena 95 T500 339.2 299.55 304.56 303.7 305.08 0.005923 4.83 145.99 68.4 0.7 

                          

riera_odena 79 Q5 0.26 299.46 299.99   299.99 0.000087 0.13 2.07 4.96 0.06 

riera_odena 79 T10 85.3 299.46 302.91   303.06 0.001868 2.28 71.18 46.51 0.4 

riera_odena 79 T100 216 299.46 303.93   304.22 0.00302 3.47 127.14 63.63 0.54 

riera_odena 79 T500 339.2 299.46 304.59   304.96 0.003427 4.07 173.26 73.23 0.58 

                          

riera_odena 57 Q5 0.26 299.78 299.98 299.9 299.99 0.003036 0.41 0.81 7.34 0.32 

riera_odena 57 T10 85.3 299.78 302.94 301.64 303 0.001133 1.8 100.97 63.86 0.32 

riera_odena 57 T100 216 299.78 304.01 302.55 304.12 0.001618 2.61 178.19 83.33 0.41 

riera_odena 57 T500 339.2 299.78 304.7 303.08 304.84 0.001739 2.99 239.03 90.24 0.43 

                          

riera_odena 55   
Inl 
Struct                   

                          

riera_odena 53 Q5 0.26 299.81 299.94 299.94 299.99 0.028285 1 0.3 4.19 0.94 

riera_odena 53 T10 85.3 299.81 302.93   302.98 0.001317 1.93 98.9 64.1 0.35 

riera_odena 53 T100 216 299.81 303.99   304.09 0.001788 2.73 177.54 86.9 0.43 

riera_odena 53 T500 339.2 299.81 304.67   304.8 0.001854 3.08 238.84 91.63 0.45 

                          

riera_odena 36 Q5 0.26 299.4 299.89 299.55 299.89 0.000145 0.15 1.75 4.89 0.08 

riera_odena 36 T10 85.3 299.4 302.88   302.96 0.001173 1.86 94.49 63.82 0.33 

riera_odena 36 T100 216 299.4 303.92   304.05 0.001593 2.6 174.25 87.31 0.4 

riera_odena 36 T500 339.2 299.4 304.6   304.76 0.001653 2.92 235.14 91.1 0.41 

Reach 
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r Sta 

Profil
e 
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El 
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E.G. 
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E.G. 
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Froude # 
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      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

                          

riera_odena 20 Q5 0.26 299.59 299.88   299.89 0.001022 0.32 0.92 4.18 0.2 

riera_odena 20 T10 85.3 299.59 302.87   302.94 0.001263 1.95 98.6 66.95 0.35 

riera_odena 20 T100 216 299.59 303.92   304.03 0.001582 2.63 181.67 87.74 0.4 

riera_odena 20 T500 339.2 299.59 304.6   304.74 0.001635 2.94 241.92 89.66 0.42 

                          

riera_odena 8 Q5 0.26 299.55 299.86 299.71 299.87 0.001801 0.44 0.68 3.07 0.27 

riera_odena 8 T10 85.3 299.55 302.84 302.09 302.92 0.001801 2.32 92.35 70.6 0.41 

riera_odena 8 T100 216 299.55 303.91 302.78 304.01 0.001801 2.81 179.86 88.33 0.43 

riera_odena 8 T500 339.2 299.55 304.59 303.19 304.72 0.0018 3.09 240.85 90.82 0.44 
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6. Gual de Can Busqué 

 

Gual de Can Busqué (Estat Actual) 
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Reach 
River 
Sta 

Profil
e 

Q 
Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 74 Q5 0,26 299,3 299,51 299,46 299,53 0,008501 0,63 0,49 4,27 0,53 

riera_odena 74 T10 84,9 299,3 302,01 301,75 302,37 0,007472 4,07 60,93 45,6 0,8 

riera_odena 74 T100 214,8 299,3 302,93 302,82 303,52 0,010168 5,8 110,52 63,58 0,98 

riera_odena 74 T500 337,3 299,3 303,72 303,41 304,24 0,007768 5,8 166,63 75,65 0,89 

                          

riera_odena 57 Q5 0,26 298,98 299,21 299,21 299,27 0,034071 1,08 0,24 2,08 1,01 

riera_odena 57 T10 84,9 298,98 301,67 301,67 302,19 0,012068 4,98 52,65 44,98 1 

riera_odena 57 T100 214,8 298,98 302,85   303,31 0,008988 5,54 118,21 64,27 0,92 

riera_odena 57 T500 337,3 298,98 303,64   304,08 0,007348 5,7 178,73 100,58 0,86 

                          

riera_odena 43 Q5 0,26 298,72 299,08 298,92 299,09 0,002829 0,49 0,53 2,19 0,32 

riera_odena 43 T10 84,9 298,72 301,46 301,56 302,01 0,013582 5,22 53,47 55,87 1,03 

riera_odena 43 T100 214,8 298,72 302,96   303,15 0,004118 3,9 167,31 91,46 0,61 

riera_odena 43 T500 337,3 298,72 303,77   303,93 0,003104 3,81 249,17 122,18 0,55 

                          

riera_odena 37 Q5 0,26 298,8 299,05   299,07 0,008376 0,65 0,4 2,58 0,53 

riera_odena 37 T10 84,9 298,8 301,7 301,15 301,87 0,003583 2,84 75,65 70,7 0,55 

riera_odena 37 T100 214,8 298,8 302,98   303,12 0,002419 3,02 180,34 100,51 0,48 

riera_odena 37 T500 337,3 298,8 303,78   303,91 0,001897 3,02 273,26 127,38 0,44 

                          

riera_odena 20 Q5 0,26 298,55 298,75 298,75 298,8 0,036042 1,02 0,26 2,5 1,01 

riera_odena 20 T10 84,9 298,55 301,72   301,8 0,002012 2,27 121,5 87,25 0,42 

riera_odena 20 T100 214,8 298,55 302,96   303,07 0,002174 2,97 251,62 120,07 0,46 

riera_odena 20 T500 337,3 298,55 303,76   303,87 0,002031 3,21 361,52 141,58 0,45 

                          

riera_odena 6 Q5 0,26 298,16 298,53 298,36 298,54 0,001803 0,38 0,69 3,28 0,26 

riera_odena 6 T10 84,9 298,16 301,66 300,86 301,76 0,0018 2,32 92,66 71,84 0,41 

riera_odena 6 T100 214,8 298,16 302,91 301,72 303,04 0,001802 2,88 200,32 94,91 0,43 
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riera_odena 6 T500 337,3 298,16 303,7 302,27 303,84 0,001801 3,2 275,98 97,88 0,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70
298

299

300

301

302

303

304

Gual_Can_Busque_EA

Main Channel Distance (m)

E
le

v
a
ti
o
n
 (

m
)

Legend

WS  T500

WS  T100

WS  T10

WS  Q5

Ground

LOB

ROB



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

Annex 5. Hidrologia i drenatge Pàgina 45 

Gual de Can Busqué (Estat Futur) 
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      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 74 Q5 0.26 299.3 299.51 299.46 299.53 0.008501 0.63 0.49 4.27 0.53 

riera_odena 74 T10 84.9 299.3 302.01 301.75 302.37 0.007472 4.07 60.93 45.6 0.8 

riera_odena 74 T100 214.8 299.3 302.94 302.82 303.52 0.009955 5.75 111.38 63.77 0.97 

riera_odena 74 T500 337.3 299.3 303.75 303.41 304.25 0.007485 5.72 168.64 75.78 0.87 

                          

riera_odena 57 Q5 0.26 298.98 299.21 299.21 299.27 0.034071 1.08 0.24 2.08 1.01 

riera_odena 57 T10 84.9 298.98 301.67 301.67 302.19 0.012068 4.98 52.65 44.98 1 

riera_odena 57 T100 214.8 298.98 302.87   303.32 0.008717 5.47 119.43 64.37 0.9 

riera_odena 57 T500 337.3 298.98 303.68   304.09 0.006981 5.58 182.23 102.15 0.84 

                          

riera_odena 43 Q5 0.26 298.72 299.06 298.92 299.07 0.003721 0.54 0.48 2.12 0.36 

riera_odena 43 T10 84.9 298.72 301.46 301.56 302.01 0.013582 5.22 53.47 55.87 1.03 

riera_odena 43 T100 214.8 298.72 302.98 302.32 303.16 0.004018 3.86 168.71 92.27 0.61 

riera_odena 43 T500 337.3 298.72 303.79 302.74 303.95 0.002994 3.76 252.45 122.49 0.54 

                          

riera_odena 40   
Inl 
Struct                   

                          

riera_odena 37 Q5 0.26 298.8 299.05   299.07 0.008219 0.64 0.4 2.59 0.52 

riera_odena 37 T10 84.9 298.8 301.72 301.15 301.88 0.00343 2.79 77 71.15 0.54 

riera_odena 37 T100 214.8 298.8 302.99   303.12 0.002392 3 181.05 100.6 0.48 

riera_odena 37 T500 337.3 298.8 303.79   303.92 0.001885 3.01 273.83 127.41 0.44 

                          

riera_odena 20 Q5 0.26 298.55 298.75 298.75 298.8 0.036042 1.02 0.26 2.5 1.01 

riera_odena 20 T10 84.9 298.55 301.72   301.8 0.002012 2.27 121.5 87.25 0.42 

riera_odena 20 T100 214.8 298.55 302.96   303.07 0.002174 2.97 251.62 120.07 0.46 

riera_odena 20 T500 337.3 298.55 303.76   303.87 0.002031 3.21 361.52 141.58 0.45 
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Reach 
Rive
r Sta 

Profil
e 

Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

riera_odena 6 Q5 0.26 298.16 298.53 298.36 298.54 0.001803 0.38 0.69 3.28 0.26 

riera_odena 6 T10 84.9 298.16 301.66 300.86 301.76 0.0018 2.32 92.66 71.84 0.41 

riera_odena 6 T100 214.8 298.16 302.91 301.72 303.04 0.001802 2.88 200.32 94.91 0.43 

riera_odena 6 T500 337.3 298.16 303.7 302.27 303.84 0.001801 3.2 275.98 97.88 0.44 
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Apèndix 2. Càlcul de l’escullera i velocitats de l’aigua amb llera erosionada 

 

 



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

Annex 5. Hidrologia i drenatge Pàgina 49 

CÀLCUL DE L’ESCULLERA 

 

Per tal de protegir els talussos de la riera d’Òdena en els diferents guals objecte d’estudi, es planteja 

l’estabilització dels mateixos mitjançant proteccions laterals aigua amunt de les estructures i al llit de la 

riera aigua avall dels guals  

Les formulacions considerades per a la determinació del pes i mida d’escullera de protecció aigua avall 

del gual i els marges són les següents: 

 

Fórmula HEC11 (Federal Highway Administration) 

 

 

on: 

 

D50 (m) diàmetre que reté el 50% 

V (m/s) velocitat de càlcul 

y (m) càlat de càlcul 

K1 (-) factor de les pendents transversals 

 

 (º) angle entre el talús i l’horitzontal (en aquest cas, angle equivalent a 3H:2V) 

(º) angle de fregament intern de l’escullera (40º) 

 

Fórmula de Maynord (segons USACE) 

 

on: 

D30 (m) diàmetre que reté el 50% 

V (m/s) velocitat de càlcul 

y (m) càlat de càlcul 

FS (-) factor de seguretat (1,2 per a cursos rectilinis) 

Cs (-) coeficient d’estabilitat (0,375 blocs arrodonits) 

Cv (-) coeficient de distribució vertical de velocitats (1) 

Ct (-) coeficient d’espessor del mantell (1) 

K1 (-) factor de les pendents transversals 

 

 (º) angle entre el talús i l’horitzontal (en aquest cas, angle equivalent a 3H:2V) 

(º) angle de fregament intern de l’escullera (40º) 

s (t/m³) pes específic escullera (2.65 t/m³) 

 (t/m³) pes específic de l’aigua (1 t/m³) 

 

De l’aplicació de les dues formulacions s’obtenen les següents dimensions en cada un dels guals: 

 

Punt Talús 
Inclinació 

càlcul 
K1 

y500 
(m) 

V500 
(m/s) 

D50 
(m) 

W50 
(kg) 

D30 
(m) 

W30 
(kg) 

Gual Teixidor 0,86 33,69 0,505 5,81 3,38 0,312 81 0,440 226 

Gual Cal Roca 2 26,57 0,718 3,92 4,35 0,478 290 0,588 538 

Gual del cementiri 3,33 16,72 0,894 4,10 4,03 0,268 51 0,365 129 

Gual c/ països baixos 3,85 14,56 0,920 5,05 2,73 0,072 1 0,126 5 

Gual casa nova 2,7 20,32 0,841 6,63 3,25 0,121 5 0,204 23 

Gual c/Gran Bretanya 2,17 24,74 0,759 4,86 3,08 0,140 7 0,219 28 

Gual de Can Busqué 1,33 33,69 0,505 5,07 3,76 0,460 258 0,594 557 

Càlculs de pesos i mides d’escullera per a una avinguda de 500 anys de període de retorn. 

 

Com que ambdós resultats no són directament comparables, s’ha procedit a representar els resultats 

sobre les corbes granulomètriques estandarditzades a la norma UNE-EN 13383-1: 2002 Escolleras. Tal 

i com es pot observar de la representació dels resultats obtinguts sobre la gràfica adjunta (amb pesos 

superiors a 100 kg- cercles- i valors mitjans –triangles-), l’aplicació Fórmula de Maynord dóna el 

resultat. Amb la finalitat de disposar de l’escullera que assegura la major protecció possible s’ha optat 

per prendre els resultats de la segona formulació. Per tal de donar coherència i uniformitzar tots els 

guals, s’ha considerat una escullera de 300-1000 kg en tots els guals. 

 

Representació dels resultats sobre les corbes granulomètriques de la norma UNE-EN 13383-1: 2002. 
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A la següent imatge es presenta la secció tipus de la protecció en dues capes d’escullera de 300-1.000 

kg de pes que correspondria a un diàmetre (D50) de 0,63 m. 

                

Secció transversal tipus de la protecció d’escullera 

 

Càlcul del diàmetre del llit de graves 

Segons la corba teòrica de l’escullera escollida (300- 1000 kg), correspondria a un diàmetre (D15) de 

0,55 m i per tant segons la següent formulació, el diàmetre de grava a disposar com a filtre es mostra a 

la taula següent: 

 

Dy Filtre (m) 

D15 <0.014 

D85 <0.109 

 

Per tant, s’ha considerat un diàmetre de 45-125 mm pel llit de graves que correspondria a un D50 de 90 

mm. 

  

VELOCITATS DE L’AIGUA AMB LA SECCIÓ EROSIONADA 

 

Per tal de calcular l’estabilitat dels calaixos projectats als guals de l’àmbit d’estudi cal analitzar les 

velocitats de l’aigua en avinguda. El programa HEC-RAS ens dóna com a resultats les velocitats a la 

llera principal. 

A continuació es mostra una taula amb les velocitats màximes en avinguda a les seccions situades 

aigua amunt dels guals. 

 

Gual Velocitat m/s 

Gual de Cal Teixidor 
3,44 

Gual de Cal Roca 
4,25 

Gual del Cementiri 
4,07 

Gual C/Països Baixos 
2,73 

Gual de la Casa Nova 
3,27 

Gual C/Gran Bretanya 
3,09 

Gual de Can Busqué 
3,76 

 

 

 

  

0 2 4 6 8 10

x (m)

Secció tipus

D
50

 = 0,63 m 
Llit de graves 

20 cm 

H variable 

1,26 m 
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Apèndix 3. Reportatge fotogràfic 
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1.Gual de Cal Teixidor 

 

 

Vista aigua amunt de la riera d’Òdena des del marge dret de la llera a l’alçada on s’ubicarà el gual de Cal 

Teixidor 

 

Vista dels horts situats al marge dret de la llera 

 

 

 

Vista aigua avall de la riera des del marge dret. Al fons vista de l’obra de drenatge de l’A-2.  
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2.Gual de Cal Roca 

 

Vista de la riera des del marge dret en el lloc on es localitzarà el gual de Cal Roca 

 

 

Vista aigua amunt de la riera des d’on es proposa la localització del gual de Cal Roca 

 

 

 

 

Vista aigua avall de la riera des d’on es proposa la localització del gual de Cal Roca 

 

 

Vista del fons de llera de la riera. 
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3.Gual del Cementiri 

 

 

Vista aigua amunt de la riera des d’on es proposa la localització del gual del Cementiri 

 

 

Vista del fons de llera de la riera. 

 

 

 

 

Vista aigua avall de la riera des d’on es proposa la localització del gual del Cementiri 

 

 

Vista de la riera des del marge dret en el lloc on es localitzarà el gual del Cementiri 
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4.Gual del c/Països Baixos 

 

 

Vista aigua avall de la riera a uns 100 m aigua amunt des d’on es proposa la localització del gual del 

c/Països Baixos 

 

 

5.Gual de la Casa Nova 

 

 

Vista de la riera des del marge dret en el lloc on es localitzarà el gual de la Casa Nova 

 

 

Vista aigua amunt de la riera des d’on es proposa la localització del gual de la Casa Nova 
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Vista aigua avall de la riera des d’on es proposa la localització del gual de la Casa  Nova 

 

 

Vista del fons de llera de la riera. 

 

6.Gual del c/Gran Bretanya 

 

 

Vista d’ambdós marges de la riera des del marge dret des d’uns 200 metres aigua amunt del gual del c/Gran 

Bretanya. 

 

: Vista de la riera des del marge esquerre en el lloc on es localitzarà el gual del c/Gran Bretanya. 
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Vista aigua amunt de la riera des d’on es proposa la localització del gual del c/Gran Bretanya. 

 

 

Vista aigua avall de la riera des d’on es proposa la localització del gual del c/Gran Bretanya. 

 

 

7.Gual de Can Busqué 

 

 

Vista de la riera des del marge esquerre en el lloc on es localitzarà el gual de Can Busqué 

 

 

Vista aigua amunt de la riera des d’on es proposa la localització del gual de Can Busqué 
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Vista aigua avall de la riera des d’on es proposa la localització del gual de Can Busqué 

. 
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1. Introducció 

En el present Annex es descriuen les diferents tipologies de tractament que es proposen per configurar 

la Via Blava d’Òdena, en el tram comprès entre el nucli d’Òdena i la seva desembocadura al riu Anoia. 

Com a principals criteris que s’han tingut en compte en la definició d’aquest camí es descriuen els 

següents:  

― Sempre que ha estat possible, el traçat de la Via Blava aprofita la traça de camins existents; 

únicament es plantegen nous trams de camí per donar continuïtat a trams inconnexos, o bé quan 

els trams existents són poc sostenibles des del punt de vista ambiental o presenten mancances 

greus des del punt de vista de la seguretat de les persones. Aquesta mesura es tradueix en una 

minimització dels moviments de terres, així com de les necessitats d’esbrossada i decapatge, i en 

definitiva, un menor impacte ambiental. 

― En els trams d’obertura de camí nou, s’han tingut en compte les característiques dominants de 

l’entorn: així, en els nous trams de camí que travessen entorns agroforestals s’han definit 

paviments de tipus “tou”: paviments de terres compactades i, puntualment, terres estabilitzades. 

En els trams que travessen nuclis urbans, s’han definit paviments asfàltics acolorits, amb 

l’objectiu de diferenciar la traça del camí fluvial de les calçades de vials rodats i voreres per a 

vianants. 

― En els trams en els quals s’aprofita un camí existent s’han mantingut els paviments actuals, i 

únicament es proposen actuacions puntuals de millora (reparació de sots i xaragalls, construcció 

de cunetes de terra o de llambordí, etc.). 

― L’amplada general proposada de la Via és de 3 m. Es considera que aquesta és una amplada 

adequada, atès que permet l’ús compartit entre vianants i ciclistes. Tanmateix, en aquells trams 

en què existeixen condicionants ambientals específics (presència de talussos amb risc d’erosió, o 

de vegetació d’interès, etc.), aquesta amplada s’ha reduït fins als 2,4, amb l’objectiu de minimitzar 

les afeccions a la vegetació i/o al paisatge.  

El camí que es projecta, d’altra banda, pretén ser una via perfectament identificable (evitant duplicitats 

innecessàries entre camins existents), coherent (en concordança amb els principals camins d’accés a 

l’espai fluvial), i segura (especialment en els punts de creuament amb rieres o torrents), i amb tipologies 

constructives diferenciades, segons el paisatge en el qual s’inscriu. 

El camí projectat tindrà un ús preferentment per a caminants i bicicletes (així com altres mitjans no 

motoritzats). Tanmateix, alguns trams de camí s’han dissenyat per a un ús mixt (motoritzat i no 

motoritzat), per tal de permetre l’accés de propietaris a finques privades, així com l’accés de vehicles de 

seguretat  i manteniment. En els trams d’accés restringit per a vehicles es preveu la col·locació de 

senyals de prohibició corresponents.  

A continuació es descriuen les diferents tipologies constructives que es proposen per l’arranjament de 

camins existents, obertura de nous trams de camí, en funció de l’entorn en el qual s’inscriuen, així com 

les actuacions necessàries per a la seva execució, elements acompanyants, tipologies de ferms i 

paviments, etc.  

2. Tipologies constructives generals de la Via Blava 

El present Projecte preveu les següents tipologies constructives de camins, definides d’acord amb la 

Diagnosi de l’estat actual de cada tram, les característiques de l’entorn immediat, i la seva funcionalitat. 

  

 

Tipus de 

tractament/ 

Entorn 

Nom Descripció Amplada 

camí 

Pendent 

camí 

Obertura de 

camí nou en 

entorn 

forestal/fluvial 

T1a Obertura de camí nou en zona forestal planera 3,0 <6% 

T1g Obertura de nou gual o empedrat (estructures) 3,0 <6% 

Obertura de 

camí en 

entorn 

agrícola 

T2a Obertura de camí nou en zona agrícola planera 3,0 <6% 

T2c Eixamplament i condicionament de camí en zona 

d'hortes. 

3,0 <6% 

Actuacions de 

consolidació 

en terreny 

forestal, 

agrícola o 

fluvial 

T3a Consolidació de camí existent en zona agroforestal 

planera 

actual <6% 

T4a Consolidació de camí existent en zona forestal planera actual <6% 

T4b Consolidació de camí existent en zona forestal amb 

pendent longitudinal >6%, sense modificació de la 

rasant 

actual >6% 

T4c Consolidació de camí existent en zona forestal amb 

pendent longitudinal >6%, amb modificació de la rasant 

3,0 >6% 

Actuacions en 

terreny rocós, 

esculleres o 

motes pre-

existents 

T5b Obertura de camí nou sobre terreny rocós (margues) 2,4 variable 

T5c Arranjament de camí sobre escullera existent 2,5-3,0 <6% 

T5e Arranjament de camí sobre escullera existent, amb 

reforç de mur de gabió en un costat. 

2,5 <6% 

T5f Arranjament de camí sobre escullera existent, amb 

reforç de mur de gabió en ambdós costats. 

2,5 <6% 

Actuacions en 

àmbit 

urbà/industrial 

T6a Obertura de camí nou en tram urbà o industrial, amb 

tractament de tot-ú compactat 

3,0 <6% 

T6d Substitució de paviment de mescla bituminosa per 

paviment de tot-ú 

3,0 <6% 

Actuacions 

puntuals 

T7a Tram amb actuacions puntuals de millora actual <6% 

Trams amb 

Tractaments 

específics 

 Àmbits de la Via Blava en els quals es defineix un 

tractament específic d’urbanització. 

variable  

 

En el plànol 3.3. Seccions tipus es mostren la secció actual (Estat actual) i la secció projectada (Estat 

Projecte) de cadascuna de les tipologies de camins proposades (vegeu Document 2. Plànols). 

En els apartats successius es descriuen les principals accions que es preveuen per a cadascuna de les 

tipologies de camins projectades, així com les seves característiques constructives generals.  

La localització dels diferents tipus de camins que es proposen al llarg de a Via Blava d’Òdena es pot 

veure en el plànol núm. 4.1 Planta general d’actuacions. 
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3. Descripció de les tipologies de camins 

3.1. Obertura de camí nou en entorns forestals 

Aquest tipus de tractaments s’apliquen en entorns forestals en els quals no hi ha camí (o bé s’intueix 

una certa traça, que ha desaparegut pel creixement de la vegetació), i en els que es proposa obrir una 

nova traça (o recuperar l’existent), amb l’objectiu de garantir la continuïtat dels recorreguts.  

Com a actuacions comunes a aquest tipus de tractaments es descriuen les següents: esbrossada de 

vegetació (en tota l’amplada del camí), decapatge (dels primers 20 cm de terra vegetal), l’anivellament i 

compactació de l’esplanada del camí, i l’aportació de material de préstec (tot-ú reciclat) per a 

configuració del paviment. En funció del pendent dominant del terreny (pendent transversal i/o 

longitudinal), es proposen altres tractaments específics de consolidació. 

3.1.1. Obertura de camí nou en zona forestal amb pendent longitudinal < 6% (T1a) 

Aquest tipus de tractament es proposa en àmbits forestals que presenten un pendent longitudinal 

(respecte l’eix del camí) inferior al 6%. Amb caràcter general, es proposen les següents unitats d’obra:  

• Esbrossada de vegetació, en tota l’amplada d’afecció. 

• Excavació de terres, en tot l’ample d’afecció, i fins a una fondària màxima de 40 cm. 

• Anivellació i compactació de l’explanada del camí. 

• Configuració la base del camí, amb 40 cm de terreny seleccionat compactat al 98% PM, inclòs el 

terraplè en el costat exterior, amb un pendent 3H:2V. 

• Paviment tipus P1: paviment de tot-ú i sauló, barrejats al 50%, e=20 cm, compactat al 98% del 

PM, sobre esplanada formada per 40 cm de sòl seleccionat i compactat al 98/ del PM. 

• Hidrosembra del terraplè exterior del camí, amb una barreja de llavors herbàcies. 

3.1.2. Obertura de nou gual o empedrat (T1g) 

Correspon als trams de camí que travessen cursos fluvials (en aquest cas, de la riera d’Òdena). 

Aquests creuaments es solucionen amb guals, els quals es descriuen i justifiquen a l’Annex 8. 

Estructures. Els detalls constructius dels diferents guals es poden veure al plànol 6.1.Guals (vegeu 

Document 2. Plànols).  

3.2. Obertura de camí nou en entorns agrícoles 

Aquest tipus de tractaments s’apliquen en entorns agrícoles en els quals es proposa obrir una nova 

traça, amb l’objectiu de garantir la continuïtat dels recorreguts.  

En aquest cas no es preveu la necessitat de dur a terme esbrossades de vegetació, atès que el terreny 

sol presentar només un recobriment herbaci, o bé altres plantacions de caràcter estacional (hortes).  

Com a actuacions comunes es descriuen les següents: decapatge (dels primers 20 cm de terra 

vegetal), excavació (fins a una fondària de 40 cm), anivellament i compactació de l’esplanada del camí, 

i l’aportació de material per a configuració del ferm del camí. En funció del pendent dominant del terreny 

(pendent transversal i/o longitudinal), es proposen altres tractaments específics d’estabilització. 

3.2.1. Obertura de camí nou en zona agrícola planera (T2a) 

Aquest tipus de tractament es proposa en terrenys agrícoles planers. En principi, no es requereixen 

tractaments específics d’estabilització dels terrenys. Es preveuen les següents unitats d’obra:  

• Excavació de terra vegetal en tot l’ample del camí (de 2,20 o 3,0 m, segons el cas), i fins a una 

fondària de 40 cm. 

• Configuració d’una mota de terres paral·lela a la traça del camí, en el costat que limita amb el 

conreu, amb la terra vegetal extreta de l’excavació, amb una amplada de coronació de 0,5 m, i 

talussos de pendent 3H:2V. 

• Estesa de terra vegetal extreta de l’excavació en el costat riu, d’amplada variable i d’uns 20 cm de 

gruix, segons disponibilitat. 

• Anivellació i compactació de l’explanada del camí. 

• Configuració la base del camí, amb 40 cm de terreny seleccionat compactat al 98% PM, inclòs el 

terraplè en el costat exterior, amb un pendent 3H:2V. 

• Paviment tipus P1: paviment de tot-ú i sauló, barrejats al 50%, e=20 cm, compactat al 98% del 

PM, sobre esplanada formada per 40 cm de sòl seleccionat i compactat al 98/ del PM. 

• Hidrosembra de la mota de terra vegetal i de les superfícies arranjades al costat riu del camí. 

3.2.2. Obertura de camí nou en zona agrícola en pendent (T2b) 

Aquest tipus de tractament es proposa en entorns agrícoles que presenten un pendent longitudinal 

(respecte l’eix del camí) superior al 6%. Es requereix un tractament específic d’estabilització dels sòls, 

així com les següents unitats d’obra general:  

• Excavació de terra vegetal en tot l’ample del camí (3,0 m), i fins a una fondària de 40 cm. 

• Configuració d’una cuneta de terres en el costat interior del camí, de forma triangular, de 60 cm 

d’amplada i 20 cm de fondària. 

• Configuració de terraplè (amb el material extret del desmunt), i amb un pendent 3H:2V. 

• Anivellació i compactació de l’explanada del camí. 

• Configuració la base del camí, amb 40 cm de terreny seleccionat compactat al 98% PM, inclòs el 

terraplè en el costat exterior, amb un pendent 3H:2V. 

• Paviment tipus P1: paviment de tot-ú i sauló, barrejats al 50%, e=20 cm, compactat al 98% del 

PM, sobre esplanada formada per 40 cm de sòl seleccionat i compactat al 98/ del PM. 

• Estesa de terra vegetal procedent de la pròpia obra, en un gruix de 20 cm, sobre la cuneta de 

terres del costat interior del camí i sobre el terraplè exterior. 

• Hidrosembra de la cuneta lateral de terres i del terraplè exterior, amb una barreja de llavors 

herbàcies. 

3.2.3. Eixamplament de camí en zona d'hortes (T2c) 

La xarxa de camins proposada aprofita alguns camins existents en zones d’horta familiar. Aquests 

camins sovint no tenen una amplada suficient, solen estar delimitats per tanques de naturalesa diversa, 

i presentar deficiències en els paviments. Aquesta tipologia de tractament, per tant, preveu un 

eixamplament del camí (fins a 3 m d’amplada), així com el desmuntatge d’elements construïts existents, 

i la millora del ferm. Inclou les següents unitats d’obra:  

• Desmuntatge de tanques en ambdós costats del camí. 

• Esbrossada de la franja d’eixamplament del camí, d’1m d’amplada. 

• Excavació en desmunt en la franja d’eixamplament del camí, d’1m d’amplada, i fins a una fondària 

de 40 cm. 

• Anivellació i compactació de l’explanada del camí (3m). 

• Configuració la base del camí, amb 40 cm de terreny seleccionat compactat al 98% PM, i en una 

amplada de 1 m. 
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• Paviment tipus P1: paviment de tot-ú i sauló, barrejats al 50%, e=20 cm, compactat al 98% del 

PM, sobre esplanada formada per 40 cm de sòl seleccionat i compactat al 98/ del PM. 

• Reposició d’una tanca metàl·lica de simple torsió, de 2 m d’alçada, amb pals cada 3 m, i ancorada 

al terreny amb daus de formigó, en el costat de camí més allunyat del riu. 

3.3. Actuacions de consolidació en terrenys forestals o agrícoles  

En els trams de camí existent, i que es troben en un estat de conservació més o menys bo, únicament 

es proposen actuacions de millora i/o consolidació, consistents en la reparació de sotracs i xaragalls 

(inclosa aportació de materials procedents de l’excavació de la pròpia obra), estabilització d’esplanada 

de terreny natural, i arranjament d’estructures existents. 

En aquests tipus de tractaments, l’amplada d’afectació és la mateixa que l’amplada del camí. És a dir, 

no es preveuen actuacions fora del que és estrictament la traça dels camins existents (tret de possibles 

ocupacions temporals, per pas de maquinària, aplec de terres o materials, etc.). Puntualment, pot ser 

necessari la configuració de cunetes laterals, però habitualment aquestes ja es troben configurades en 

l’actualitat. 

3.3.1. Consolidació de camí existent en zona agroforestal planera (T3a) o en zona forestal 

planera (T4a) 

Aquest tipus de tractaments són molt similars, i únicament es diferencien per l’entorn dominant del 

terreny. Inclou les unitats d’obra següents: 

• Aportació localitzada d’una barreja de tot-ú i sauló al 50%, per a reblert de flonjalls (sots), 

xaragalls, etc. (en un 10% de la superfície total).  

• Anivellament, compactació i refí de les superfícies en les quals s’ha aportat material per a reblert 

de flonjalls. 

3.3.2. Consolidació de camí existent en zona forestal amb pendent longitudinal >6% sense 

modificació de la rasant (T4b) 

Aquest tipus de tractament és molt similar als dos anteriors, però aplicat a trams de camí que presenten 

un pendent longitudinal superior al 6%. En aquest casos, la presència de xaragalls sòl estar força 

estesa, i es requereixen actuacions de consolidació més consistents. Inclou les unitats d’obra següents: 

• P2: Aportació localitzada d’un sòl seleccionat per a reblert de flonjalls (sots), xaragalls, etc. (en un 

10% de la superfície total), i 

• Paviment tipus P4: Paviment format per estabilització de ferm in-situ mitjançant procediment 

certificat de terra sòlida o similar, amb gruix final de paviment de 20 cm amb àrid del propi camí. El 

tractament d’estabilització consisteix en l’aplicació sobre la capa de ferm (en aquest cas, el 

terreny natural,) d’una mescla homogènia d’una barreja en pols que conté diverses sals: silicat de 

sodi (42%), carbonat de sodi (19%), clorur de potassi (30%) i Sodi tripolifosfat (9%), a raó d’1 kg/m3 

d’àrid, i d’acord amb les prescripcions tècniques especificades en el Plec de condicions tècniques 

del Projecte. 

3.3.3. Consolidació de camí existent en zona forestal amb pendent longitudinal >6% amb 

modificació de la rasant (T4c) 

Aquest tipus de tractament considera la modificació localitzada de la rasant existent, quan aquesta 

supera el 15%, per a l’obtenció d’un perfil longitudinal més suau. S’estableix una amplada mínima de 

camí de 2,4 m  Inclou les unitats d’obra següents: 

• T4: Suavització del pendent longitudinal del camí existent mitjançant rebaix i/o recreixement de la 

rasant, segons perfil longitudinal del projecte. 

• Paviment tipus P4: Paviment format per estabilització de ferm in-situ mitjançant procediment 

certificat de terra sòlida o similar, amb gruix final de paviment de 20 cm amb àrid del propi camí. El 

tractament d’estabilització consisteix en l’aplicació sobre la capa de ferm (en aquest cas, el 

terreny natural,) d’una mescla homogènia d’una barreja en pols que conté diverses sals: silicat de 

sodi (42%), carbonat de sodi (19%), clorur de potassi (30%) i Sodi tripolifosfat (9%), a raó d’1 kg/m3 

d’àrid, i d’acord amb les prescripcions tècniques especificades en el Plec de condicions tècniques 

del Projecte. 

3.4. Actuacions en terreny rocós o escullera 

En aquest grup d’actuacions s’inclouen les intervencions sobre substrat rocós (habitualment margues), 

així com l’arranjament de camins sobre esculleres de protecció o sobre motes de terres i pedra ja 

existents.  

3.4.1.1. Obertura de camí nou sobre terreny rocós (T5b)  

Aquest tipus de tractament s’aplica en el cas de nous trams de camí que travessen talussos de substrat 

rocós (badlands). En aquests trams es proposa l’estabilització de la base del talús amb un mur de 

gabions d’alçada variable, l’arranjament d’un camí amb aportació de material procedent de la pròpia 

obra, i contenció del mateix amb un petit mur de gabions en el seu costat exterior. L’amplada total del 

camí serà de 2,4 m, per minimitzar l’afecció al talús, tot i que l’amplada total d’afectació serà de 6 m.  

Atès que els afloraments de margues grises solen tenir recobriments vegetals molt escassos, no es 

planteja la necessitat de dur a terme esbrossades. 

Aquest tipus de tractament inclou les unitats d’obra següents:  

• Excavació en roca, en tot l’ample d’afecció (6 m d’amplada màxima), i fins a la fondària màxima 

definida per al mur de gabions.  

• Construcció d’un mur de gabions en el costat interior i/o exterior del camí (segons el cas), d’alçada 

variable (de 1,2,3,4 o 5 files) i reblert del trasdòs amb material granular, segons detalls recollits al 

plànol  6.3. Gabions. 

• Configuració d’una cuneta de terres a la part superior del mur de gabions, de forma triangular, de 

60 cm d’amplada i 20 cm de fondària, i d’un petit terraplè de terra vegetal en el costat exterior del 

mur de gabions més proper al riu. 

• Paviment tipus P4: Paviment format per estabilització de ferm in-situ mitjançant procediment 

certificat de terra sòlida o similar, amb gruix final de paviment de 20 cm amb àrid del propi camí. El 

tractament d’estabilització consisteix en l’aplicació sobre la capa de ferm (en aquest cas, la capa 

de tot-ú i sauló al 50%,) d’una mescla homogènia d’una barreja en pols que conté diverses sals: 

silicat de sodi (42%), carbonat de sodi (19%), clorur de potassi (30%) i Sodi tripolifosfat (9%), a raó 

d’1 kg/m3 d’àrid, i d’acord amb les prescripcions tècniques especificades en el Plec de condicions 

tècniques del Projecte. 

• Estesa de terra vegetal procedent de la pròpia obra, en un gruix de 20 cm, sobre la cuneta de la 

part superior del mur d’escullera. 

3.4.2. Arranjament de camí sobre escullera existent (T5c) 

Aquest tractament s’aplica en els trams en els quals el traçat del camí discorre per sobre dels murs 

d’escullera de protecció de la riera d’Òdena, executats per l’ACA com a estructures de protecció per fer 

front a les inundacions en cas de riuades. En general, es tracta d’estructures ben consolidades, que 

solen presentar un recobriment vegetal força dens. Inclou les unitats d’obra següents: 

• Esbrossada i decapatge de la part superior de l’escullera per a formació de l’esplanada. 
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• Reblert de material granular compactat, per a la regularització del terreny. S’estendrà una làmina 

geotèxtil en reblerts d’extradós d’estructures i sobre escullera. 

• Paviment tipus P5. Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic HA-30 tenyit amb sulfit de 

ferro, e=15 cm. armat amb malla 20x20 Ø6, sobre base de tot-ú compactat de 15 cm de gruix. 

Encofrat lateral i amb juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra. 

• M2: Col·locació d’una barana de fusta en el costat exterior del camí (costat del riu), formada per 

pilars i doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a l’autoclau (categoria IV), de secció 

rodona, de Ø 80 mm. La distància entre pilars és de 2 metres, i la distància entre travessers, de 45 

cm. L’encastament del muntant de la tanca serà mitjançant trepanació de bloc i segellat amb 

morter de ciment. 

3.4.3. Arranjament de camí sobre escullera existent, amb reforç de mur de gabió en un costat 

(T5e) 

Aquest tipus de tractament s’aplica per a trams de camí sobre escullera existent, però desplaçant 

lleugerament l’eix del camí cap a un lateral de l’escullera, amb l’objectiu d’evitar l’afectació a parcel·les 

privades. Inclou les següents unitats d’obra: 

• Esbrossada i decapatge de la part superior de l’escullera per a formació de l’esplanada. 

• Excavació i repicat manual de la pedra d’escullera, per a la configuració de la base de l’estructura 

de gabions (muret). 

• Estructura E1: Estructura de gabions en un dels costats del camí, amb peces de mida variable de 

tela metàl·lica de filferro d’acer galvanitzat, reblert amb pedra de l’obra o d’aportació, i d’alçada 

variable. 

• Reblert de material granular compactat, per a la regularització del terreny. S’estendrà una làmina 

geotèxtil en reblerts d’extradós d’estructures i sobre escullera. 

• Paviment tipus P5. Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic HA-30 tenyit amb sulfit de 

ferro, e=15 cm. armat amb malla 20x20 Ø6, sobre base de tot-ú compactat de 15 cm de gruix. 

Encofrat lateral i amb juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra. 

3.4.4. Arranjament de camí sobre escullera existent, amb reforç de mur de gabió en ambdós 

costats (T5f) 

Aquesta secció tipus difereix de l’anterior únicament perquè presenta un reforç de murs de gabions a la 

base, en ambdós laterals del camí. S’aplica en un tram molt localitzat de la Via Blava, en la qual s’ha 

observat la presència d’un tub de drenatge sobre l’escullera existent. Inclou les accions següents: 

• Esbrossada i decapatge de la part superior de l’escullera per a formació de l’esplanada. 

• Excavació i repicat manual de la pedra d’escullera, per a la configuració de la base de l’estructura 

de gabions (muret). 

• Estructura E1: Estructura de gabions en ambdós costats del camí, amb peces de mida variable de 

tela metàl·lica de filferro d’acer galvanitzat, reblert amb pedra de l’obra o d’aportació, i d’alçada 

variable. 

• Reblert de material granular compactat, per a la regularització del terreny. S’estendrà una làmina 

geotèxtil en reblerts d’extradós d’estructures i sobre escullera. 

• Paviment tipus P5. Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic HA-30 tenyit amb sulfit de 

ferro, e=15 cm. armat amb malla 20x20 Ø6, sobre base de tot-ú compactat de 15 cm de gruix. 

Encofrat lateral i amb juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra. 

3.5. Actuacions en àmbit urbà i/o industrial 

En aquest grup d’actuacions s’inclouen els tractaments d’obertura de camí nou o arranjament de camí 

existent en trams que travessen nuclis urbans o zones més o menys industrials (polígons industrials, 

naus, magatzems aïllats, etc.). 

3.5.1. Obertura de camí nou en tram urbà o industrial, amb tractament de tot-ú i sauló compactat 

(T6a) 

Aquesta tipologia de tractament s’aplica en trams que discorren per un entorn peri-urbà i/o industrial, 

però en els quals es vol mantenir un cert grau de naturalitat, mitjançant l´ús de paviments tous 

(paviments de tot-ú), i la plantació d’arbres i arbusts en el seu entorn immediat (vegeu Annex 9. 

Plantacions i sembres). 

Inclou les unitats d’obra següents: 

• Esbrossada de la vegetació. 

• Excavació de terra vegetal (decapatge), en tot l’ample del camí (3 m), i fins a una fondària de 20 

cm. 

• Configuració d’una mota de terres en el costat interior del camí (costat urbà) amb la terra vegetal 

extreta de l’excavació, amb una amplada de coronació de 0,5 m, i talussos de pendent 3H:2V. 

• Excavació en desmunt, en tot l’ample d’afecció, en un gruix de 20 cm (fins a una fondària màxima 

de 60 cm). 

• Anivellació i compactació de l’explanada del camí. 

• Configuració la base del camí, amb 40 cm de terreny seleccionat compactat al 98% PM, i en una 

amplada de 1 m. 

• Paviment tipus P1: Aportació i compactació d’una capa de 20 cm de tot-ú i sauló al 50%, 

compactat al 98% PM, en tota l’amplada del camí (3,0 m). 

• Hidrosembra de la mota de terra vegetal. 

Aquesta secció tipus es completa amb plantacions d’integració paisatgística (PL1 i PL2) a banda i 

banda del camí (vegeu Annex 9. Plantacions i sembres). 

3.5.2. Substitució de paviment de mescla bituminosa per paviment tot-ú i sauló (T6d) 

Aquest tractament s’aplica a la calçada existent en l’antic traçat de la carretera C-37, entre Cal Roca de 

La Pedrissa i l’antic pont sobre la riera d’Òdena. En aquest punt, la Via Blava fa un gir i segueix en 

sentit Sud, en direcció als camps de la finca “El Coto”.  

L’objectiu és eliminar el paviment de mescla bituminosa actual, que es troba molt deteriorat, i en el seu 

lloc aportar-hi el mateix ferm que s’aplica en la major part del camí, consistent en una barreja de tot-ú i 

sauló compactats. D’aquesta manera, es pretén donar una continuïtat a la traça de la Via Blava, amb un 

paviment similar, i de tipus tou, en tots els tram que discorren per l’entorn natural. 

Les actuacions a dur a terme són les següents: 

• Fresat de 3cm de gruix de paviment de mescla bituminosa. 

• Paviment tipus P1: Aportació i compactació d’una capa de 20 cm de tot-ú i sauló al 50%, 

compactat al 98% PM, en tota l’amplada del camí (3,0 m). 
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3.6. Actuacions puntuals de millora 

3.6.1. Tram amb actuacions puntuals de millora (T7a) 

Aquest tipus de tractament s’aplica en els casos en què la Via Blava segueix el traçat d’un camí 

existent, ben conservat o amb mancances mínimes, i en el qual únicament és necessari dur a terme 

petites actuacions de reparació de flonjalls o xaragalls. En aquests casos s’ha previst les actuacions 

següents: 

• P2: Aportació localitzada d’un sòl seleccionat per a reblert de flonjalls (sots), xaragalls, etc. (en un 

10% de la superfície total),  

• Anivellament, compactació i refí de les superfícies en les quals s’ha aportat material per a reblert 

de flonjalls. 

3.7. Trams amb tractament específic 

En certs trams de la Via Blava es defineixen tractaments específics, adaptats a les condicions 

particulars de l’entorn. Aquests trams són els següents: 

― Carrer de la Tossa. Atès que aquesta calçada es troba en bon estat, es proposa un tractament 

del paviment asfàltic existent, pintat amb pintura doble de component, rugós, de color vermell, per 

configurar un carril compartit per a ciclistes i vehicles, de 2,20 m d’amplada, amb limitació de 

velocitat a 30 km/h. (vegeu plànol 4.1. Punts singulars. Carrer de la Tossa). 

― Tram singular Av. Europa. Creuament de la Via Blava amb la carretera C-37z. En aquest àmbit 

es proposen actuacions específiques per a la configuració d’un pas peatonal semaforitzat (vegeu 

plànol 4.2. Punts singulars. Avinguda Europa). 

― Pas inferior sota la N-IIa. Sota el pont de l’Avinguda Catalunya es proposa fer passar el camí per 

l’espai actualment ocupat per una de les voreres del carrer (d’1 m d’amplada). Així, es proposa 

habilitar una nova plataforma elevada, amb un reblert de material granular compactat, contingut 

per un muret de blocs de formigó prefabricats. El paviment en aquest punt serà de tipus P5. 

(vegeu plànol 4.3. Punts singulars. Creuament inferior Av. Catalunya). 

― Tram singular Pont de Can Riba. (vegeu plànol 4.4. Punts singulars. Creuament Pont de Can 

Riba). 

3.8. Resum de ferms 

En resum, els tipus de ferms proposats en les diferents tipologies de camins són els següents: 

• Paviment tipus P1: paviment de tot-ú i sauló, barrejats al 50%, e=20 cm, compactat al 98% del 

PM, sobre esplanada formada per 40 cm de sòl seleccionat i compactat al 98/ del PM. 

• P2: Aportació localitzada de sòl seleccionat per a arranjament de camí existent. 

• P3: Refinament i compactació del camí. 

• Paviment tipus P4: Paviment format per estabilització de ferm in-situ mitjançant procediment 

certificat de terra sòlida o similar, amb gruix final de paviment de 20 cm amb àrid del propi camí. El 

tractament d’estabilització consisteix en l’aplicació a la sub-base (en aquest cas, el tot-ú reciclat) 

d’una mescla homogènia d’una barreja en pols que conté diverses sals: silicat de sodi (42%), 

carbonat de sodi (19%), clorur de potassi (30%) i Sodi tripolifosfat (9%)), a raó d’1 kg/m3 d’àrid, i 

d’acord amb les prescripcions tècniques especificades en el Plec de condicions tècniques del 

Projecte. 

• Paviment tipus P5. Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic HA-30 tenyit amb sulfit de 

ferro, e=15 cm. armat amb malla 20x20 Ø6, sobre base de tot-ú compactat de 15 cm de gruix. 

Encofrat lateral i amb juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra. 

• Paviment tipus P6. Pavimentació horitzontal o en formació de rampes, de panot per a vorera gris. 

Peces de 20x2023,5 cm, col·locat a l’estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment. Sobre llosa de 

formigó en massa HM20 de 15 cm i base compactada. Inclòs reposició de vorera i rigola.  

3.9. Localització de les tipologies constructives 

A continuació es presenta una taula amb la localització de les diferents tipologies de tractament que 

s’apliquen a la Via Blava de la riera d’Òdena, indicant el PK inicial i el PK final, i la longitud del 

tractament. 

Via Blava de la riera d’Òdena 

PK inicial PK final Long (m) Secció tipus 

0 150 150 Tram singular C/de la Torre 

150 335 185 T7a 

335 364 29 T4b 

364 426 62 T4a 

426 495 69 T4b 

495 592 97 T4c 

592 612 20 T4a 

612 621 9 T1g 

621 717 96 T1a 

717 791 74 T4b 

791 824 33 T4c 

824 966 142 T4b 

966 995 29 T4c 

995 1.156 161 T4b 

1.156 1.203 47 T4a 

1.203 1.325 122 T4b 

1.325 1.423 98 T4a 

1.423 1.478 55 T4b 

1.478 1.712 234 T4a 

1.712 2.228 516 T7a 

2.228 2.404 176 Tram singular Av. Europa 

2.404 2.702 298 T6d 

2.702 2.860 158 T3a 

2.860 2.868 8 T1g 

2.868 3.164 296 T3a 

3.164 3.385 221 T4a 

3.385 3.593 208 T2a 

3.593 3.601 8 T1g 

3.601 3.735 134 T3a 

3.735 4.276 541 T4a 

4.276 4.287 11 T1g 

4.287 4.760 473 T2a 

4.760 4.780 20 T4b 

4.780 4.789 9 T1g 

4.789 4.865 76 T2a 

4.865 4.894 29 T5c 

4.894 4.925 31 T5e 

4.925 4.955 30 T5f 

4.955 5.096 141 T6a 

5.096 5.105 9 T1g 

5.105 5.244 139 T3a 
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Via Blava de la riera d’Òdena 

PK inicial PK final Long (m) Secció tipus 

5.244 5.257 13 T3a 

5.257 5.266 9 T1g 

5.266 5.656 390 T2c 

5.656 5.751 95 T5b 

5.751 5.829 78 Tram singular pas inf. NII 

5.829 6.124 295 T1a 

6.124 6.151 27 Tram singular de Can Riba 

6.151 7.282 1.131 T7a 

Total 

 

7.282 
 

 

3.10. Resum global de tipologies constructives 

A la taula següent es resumeix l’amidament global de cada tractament en la Via Blava de la riera 

d’Òdena. 

Tipus de tractament Longitud 
total (ml) 

T1a 391 

T1g 63 

T2a 757 

T2c 390 

T3a 740 

T4a 1.223 

T4b 672 

T4c 159 

T5b 95 

T5c 29 

T5e 31 

T5f 30 

T6a 141 

T6d 298 

T7a 1.832 

Tractaments singulars 431 

Total 7.282 

4. Justificació dels ferms 

En aquest apartat es descriuen i es justifiquen les solucions pel que fa a ferms i paviments. Per a la 

justificació s’ha tingut en compte els documents següents: 

― Llibre d’estil de la Via Blava del Llobregat (Desembre 2017) 

― Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya. Apartat 3.2: Esplanades, ferms i paviments.  

― Norma 6.1-IC Seccions de Ferms. Apartat 5: Esplanades. 

― PG-3 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts.  

4.1. Descripció i justificació de la solució 

4.1.1. Seccions tipus que consoliden camins o paviments existents 

En aquestes zones, les seccions tipus aprofiten els ferms i paviments existents. En el cas de camins de 

terra existents, es procedirà al refinament i compactació del camí existent. S’actuarà localment per a la 

reparació de flonjalls, punts d’escorrentiu superficial o d’altres punts que requereixin la regularització del 

camí. 

4.1.2. Seccions en zones d’obertura de nou traçat en massa forestal o zones agrícoles 

En aquestes zones, tal i com es descriu en el Manual de les vies ciclistes de Catalunya, les 

càrregues d’ús habitual són menyspreables, però sí que s’ha de tenir en compte que durant l’obra, i 

després per al manteniment de la via, hi haurà circulació de vehicles.  

En el seu apartat 3.2.1. Esplanades, s’apunta el següent: 

“Tant pel que fa a la coronació dels terraplens com pel fons d’excavació en els desmunts és 

recomanable que el material estigui classificat, com a mínim, com a sòl adequat (segons la 

classificació PG-3) i amb un gruix mínim de 50 cm. Els sòls tolerables es podran utilitzar en els nuclis i 

fonaments de terraplens, mentre que els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap cas.” 

Segons l’informe geotècnic, i d’acord amb les cales efectuades, el sòl en les zones agrícoles on s’obrirà 

camí (un cop retirada la capa de terra vegetal) no passa de la classificació de tolerable.   

Per tant, es justifica la necessitat de la substitució per terreny adequat d’aportació sota el ferm en 

aquestes seccions.  

Justificació del gruix de substitució: 

A continuació s’adjunta una taula de la Norma 6.1 Instrucció de carreteres. En ella, s’aprecia que per a 

terres subjacents tolerables, un gruix de 60cm de sòl adequat o un de 45cm de sòl seleccionat 

equivalen al mateix tipus d’esplanada (E1). 



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 
 
 

Annex 6. Tipologies constructives Pàgina 11 

 

Per tant, 60 cm de sòl adequat equivalen, a aquests efectes, a 45 cm de sòl seleccionat. En ser 

recomanables 50 cm de sòl adequat segons el Manual de vies ciclistes, es pot concloure, fent la 

proporció, que aquests equivalen a 37,5 cm, que es poden arrodonir a 40 cm, de sòl seleccionat. 

Aquest terreny seleccionat de substitució serà degudament compactat i controlat d’acord amb les 

especificacions de l’Article 330 del PG-3.  

El ferm, d’acord amb el Llibre d’estil de la Via Blava del Llobregat, tindrà un ferm granular de tot-u i 

sauló al 50%.  

Aquest ferm es compactarà al 98% PM, i serà controlat a obra segons les especificacions de l’Art. 330 

del PG-3. 

5. Detalls constructius 

5.1. Tàlvegs empedrats 

Amb l’objectiu d’afavorir el drenatge de les aigües d’escorrentiu superficial, en determinades tipologies 

de camí i en punts concrets de l’àmbit del projecte es proposa la construcció de petits tàlvegs 

empedrats. 

Aquests tàlvegs s’apliquen principalment a les tipologies de camins T1c, T2b i T4b, en els quals es 

preveu l’arranjament d’una petita cuneta lateral de terres en el costat interior del camí, per a la recollida 

de les aigües de drenatge transversal. En aquests casos, les aigües recollides en aquesta cuneta es 

deriven de forma superficial per sobre del camí, mitjançant aquests tàlvegs, disposats en punts 

estratègics d’acord amb la topografia de la zona.  

Amb caràcter general, aquests tàlvegs tindran unes dimensions de 1,2 m de llargada i 3,0 m d’amplada. 

Es disposaran separats entre sí a una distància mitjana de 50 m. En altres casos, les seves dimensions 

i localització s’han adaptat als condicionants concrets de la zona. En qualsevol cas, la Direcció 

Facultativa podrà decidir la seva ubicació exacta depenent del les característiques concretes del punt 

de drenatge. 

En tots dos casos es composen per un empedrat de pedra calcària plana, sobre una base de formigó 

HM-20, de 15 cm de gruix. 
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1. Introducció 

El present annex té per objecte descriure i valorar els moviments de terres i materials previstos en el 

“Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena”. Aquests moviments de terres estan associats, 

principalment, a la configuració de la traça de la Via Blava, d’acord amb les característiques constructives 

descrites a  l’Annex 6. Tipologies constructives, així com dels seus elements acompanyants. 

Com a principals criteris que s’han tingut en compte en la definició del camí, i més concretament en el 

balanç global de terres materials, es descriuen els següents:  

― Sempre que ha estat possible, el traçat del camí aprofita la traça de camins existents; únicament 

es plantegen nous trams de camí per donar continuïtat a trams inconnexos, o bé quan els trams 

existents són poc sostenibles des del punt de vista ambiental o presenten mancances greus des 

del punt de vista de la seguretat de les persones. Aquesta mesura es tradueix en una minimització 

dels moviments de terres, així com de les necessitats d’esbrossada i decapatge, i en definitiva, un 

menor impacte ambiental. 

― S’ha procurat la mínima intervenció sobre el territori, adaptant el perfil longitudinal dels camins al 

relleu actual, i minimitzant la generació de talussos i els moviments de terres associats. 

― En els trams d’obertura de camí nou, s’han tingut en compte les característiques dominants de 

l’entorn: així, en els nous trams de camí que travessen entorns agroforestals s’han definit 

paviments de tipus “tou”: paviments de terres compactades i, puntualment, terres estabilitzades. 

En els trams en els quals s’aprofita un camí existent s’han mantingut els paviments actuals, i 

únicament es proposen actuacions puntuals de millora (reparació de sots i xaragalls, construcció 

de cunetes de terra o de llambordí, etc.). 

En termes generals, s’ha procurat mantenir un equilibri entre els volums d’excavació (desmunts) i els 

volums de terraplenat, de manera que el balanç global de terres quedés compensat dins la pròpia obra. 

En els materials d’aportació procedents de préstec (sòls seleccionats, tot-ú, pedra d’escullera, etc.), 

d’altra banda, s’ha donat prioritat a l’ús de materials reciclats. En qualsevol cas, aquests materials hauran 

de procedir de zones de préstec degudament legalitzades. 

2. Moviments de terres 

2.1. Unitats d’obra 

En termes generals, dins d’aquest capítol es consideren les següents unitats d’obra: 

• Esbrossades de vegetació (predominantment, arbustiva i herbàcia), 

• Decapatge de terra vegetal (en una fondària d’entre 20-40cm, segons el cas). 

• Estesa de terra vegetal (en talussos del camí). 

• Configuració de motes de terra vegetal al costat del camí. 

• Excavació en desmunt de terreny natural. 

• Excavació en roca. 

• Terraplè amb sòls seleccionats procedents de la pròpia obra. 

• Aportació de la base de sòl seleccionat (40cm). 

• Aportació del paviment de la Via Blava, format habitualment per una capa de 20 cm de tot-ú i sauló 

al 50%. 

 

2.2. Metodologia de càlcul 

S’han emprat dues metodologies de càlcul: 

― Per a trams de camí nou, on la materialització del projecte fa necessari una modificació del relleu 

actual, s’ha dut a terme un càlcul volumètric automatitzat. A partir de l’aixecament topogràfic, de 

l’elaboració del model d’elevació digital, i de l’encaix de les seccions tipus definides, s’ha obtingut 

el càlcul volumètric del moviment de terres per a cadascun dels perfils transversals, separats cada 

20 m, i considerant la mitjana entre el punt anterior i el següent. 

 

― Per a trams de camí existent, i per a determinades unitats d’obra (com són les esbrossades, o 

l’adequació de cunetes) s’han realitzat els càlculs de moviments de terres a partir de les seccions 

tipus definides per a cadascuna de les tipologies de camins, d’acord amb els paràmetres de càlcul 

recollits a la taula següent: 
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T1c 4,00 2,20-2,40 0,05 0,20 1,00 - 0,40 0,20 - 

T1g 9,00 3,00 - - - - - - - 

T2a 6,00 3,00 0,40 - - 0,40 0,40 0,20 - 

T2c 4,00 3,00 0,10 - 0,00 - 0,40 0,20 - 

T3a 3,00 3,00 - - - - 0,40 10% sup - 

T4a 3,00 3,00 - - - - 0,40 10% sup - 

T4b 3,00 3,00 - - - - 0,40 10% sup - 

T4c 7,50 2,40 - 0,20 1,00 - 0,40 0,20 0,06 

T4g 3,00 3,00 - - 0,00 - 0,40 - - 

T5b 8,50 2,40 - - 1,50 - 0,40 0,20 0,06 

T5c 3,00 2,50 - - 0,00 - 0,40 0,20 - 

T5e 3,00 2,50 - - 0,00 - 0,40 0,20 - 

T5f 3,00 2,50 - - 0,00 - 0,40 0,20 - 

T6a 6,50 3,00 0,20 0,60 0,00 0,70 0,40 0,20 - 

T7a 3,00 3,00 - - - - - 10% sup - 

 

Les seccions tipus obtingudes per a cadascuna de les tipologies de tractament que es proposen es poden 

veure en els plànols núm. 3.3. Seccions tipus (vegeu Document 2. Plànols).  

2.3. Càlcul d’esbrossades 

En el càlcul d’esbossades s’han considerat les superfícies següents: 

― Superfícies esbrossades per a l’obertura de camí en zones forestals o agro-forestals o arranjament 

de camí existent amb modificació de rasant (secció tipus T4c), considerant l’amplada d’afectació 

del camí en cada cas. 
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― Esbrossades necessàries per a l’arranjament de Zones de recuperació de l’Espai Fluvial (ZREF), 

(vegeu també l’Annex. 9. Plantacions i sembres). Amb caràcter general, s’ha comptabilitzat una 

esbrossada selectiva de la vegetació (tot conservant els peus d’espècies arbòries i arbustives 

d’interès) en el 50% de les superfícies corresponents a ZREF. Així mateix, també s’ha considerat 

l’extracció de rodals de canya americana (Arundo donax), aplicant un factor de densitat del 50% a 

les superfícies amb tractament d’eliminació.  

A la taula següent es resumeixen les superfícies totals d’esbrossades previstes: 

Fase/Lot 
Fase 1 Fase 2 

Total (m2) 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Esbrossades de camins 307,20 7.695,20 0,00 8.002,40 

Esbrossades selectives ZREF   8.071,90 8.071,90 

Esbrossades de canyars en ZREF   2.556,15 2.556,15 

Total esbrossades    18.630,45 

 

La superfície total d’esbrossada associada a l’obertura de nous trams de camins, eixamplament de 

camins existents, i tractament de les Zones de recuperació de l’espai fluvial (ZREF) s’estima en un total 

de 18.630 m2.  

Les esbrossades necessàries per a l’arranjament de Zones de recuperació de l’Espai Fluvial (ZREF), 

d’altra banda, es comptabilitzen a l’Annex. 9. Plantacions i sembres. 

2.4. Càlcul de moviments de terres mecanitzats 

El càlcul de moviments de terres mecanitzats s’han aplicat a les tipologies de tractament següents: 

― Seccions tipus T1c/T2a/T4c/T5b 

El volum total d’excavació en desmunt s’ha segregat en 3 categories diferenciades: excavació de terra 

vegetal, excavació en desmunt i excavació en roca, d’acord amb els criteris següents: 

― En la tipologia de tractament T1c (obertura de camí nou en zona forestal), el volum d’excavació 

obtingut per mitjans mecanitzats s’ha considerat com a “excavació en desmunt”. A banda, s’ha 

estimat un volum d’excavació de terra vegetal (decapatge) corresponent a 5 cm de terra vegetal. 

― En la tipologia de tractament T2a (obertura de camí nou en zona agrícola), s’ha considerat que el 

material d’excavació en desmunt, fins a una fondària de 40 cm, correspon a terra vegetal, ja que 

es tracta d’una excavació en un terreny prèviament conreat (i per tant, subsolat i adobat). Aquest 

material té bones qualitats per ser utilitzat en la configuració de la mota de terra vegetal que 

acompanya el marge del camí.  

― En la tipologia de tractament T4c (arranjament de camí existent amb modificació de rasant) s’ha 

considerat que el volum de terres de l’excavació en desmunt serà reaprofitable per a la configuració 

del terraplè en el costat exterior del camí. 

― En la tipologia de tractament T5b (obertura de camí sobre terreny rocós), s’ha considerat tot el 

volum de desmunt com a volum “d’excavació en roca”. 

2.5. Càlcul de moviments a partir de seccions tipus 

A banda dels amidaments mecanitzats, s’han considerat els següents amidaments detallats relatius a 

tipologies de tractament de millora i/o eixamplament. Les tipologies de tractament i els criteris considerats 

són els següents: 

― Tractament T2c (eixamplament de camí en zona d’hortes): S’ha considerat l’excavació de 

l’eixamplament del camí (1m d’amplada i fins a 40 cm de profunditat) com a “excavació en 

desmunt”, per considerar que es tracta de terrenys més o menys compactats, un baix percentatge 

de matèria orgànica. 

― Tractament T6a: S’ha considerat l’excavació de terra vegetal fins a 20 cm, i una “excavació en 

desmunt” entre els 20 i els 40 cm de fondària màxima. El calaix de paviment es configura 

posteriorment amb 40 cm de sòl seleccionat i 20 cm de paviment de tot-ú i sauló al 50%. 

― Tractaments T3a/T4a i T4b (Consolidació de camins existents): S’ha considerat l’aportació 

localitzada (en un 10% de la superfície total) d’una capa de 20 cm de tot-ú i sauló al 50% (Ferm 

tipus 1), per al reblert de flonjalls i escorrentius. 

― Tractament T7a (trams amb actuacions puntuals de millora): s’ha considerat l’aportació localitzada 

(en un 10% de la superfície total) d’una capa de 20 cm de tot-ú i sauló al 50% (Ferm tipus 1), per 

al reblert de flonjalls i escorrentius. 

2.6. Resum de moviments de terres i balanç global de materials 

A la taula següent es resumeixen els volums globals de terres i materials granulars necessaris per a la 

configuració de la Via Blava de la riera d’Òdena, considerant tant els amidaments mecanitzats com els 

obtinguts a partir de les seccions tipus: 
  

Excavació  
 

Terraplè 

 Fases   Terra 
Vegetal 

Excavació 
en 

desmunt 

Excavació 
en roca 

 
Sòl 

Tolerable 
Sòl 

Seleccion
at 

Paviment 
Tot-ú i 
sauló 

Terra 
Vegetal 

Grava 

    M3 M3 M3 
 

M3 M3 M3 M3 M3 

Fase 1 Lot 1 39,60 285,45 8,40 
 

73,65 413,10 39,60   47,25 

Lot 2 1.454,63 1.392,88 90,40 
 

  2.596,04 1.822,37 1.798,15 38,16 

Fase 2 Lot 3       
 

          

Total   1.494,23 1.678,33 98,80 
 

73,65 3.009,14 1.861,97 1.798,15 85,41 

Balanç 
terres i 
materials 

        
 

  -3.009,14 -1.861,97 -303,92 85,41 

Material 
aprofitable 
(80%) 

    276,00 79,04 
 

          

Terres a 
abocador 

      1.402,33 
 

          

 

El balanç de terres i materials s’ha basat en els següents criteris de reutilització de terres i materials dins 

la pròpia obra: 

― El Balanç de terra vegetal: s’obté de la diferència entre el volum d’excavació de terra vegetal i el 

volum d’estesa de la mateixa, tant per al condicionament de talussos com en la formació de motes 

paral·leles al camí. D’acord amb els amidaments realitzats, s’estima un dèficit de terres vegetals 

d’uns 304 m3. Per tal de completar les necessitats de terra vegetal de l’obra, per tant, s’ha tingut 

en compte l’aportació de terra vegetal de préstec, que haurà de complir amb les característiques 

especificades en e Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte. En el cas que, finalment, en els 

trams de nova obertura de camí en sòls agrícoles aparegui una major potència de capa de terra 

vegetal aprofitable, aquestes terres seran reutilitzades preferentment en la restauració dels 

terrenys afectats per les obres.  En el cas que hi hagi excedents, les terres vegetals es preservaran 

degudament durant l’execució de les obres, i es destinaran a restauració morfològica de les Zones 

de Recuperació de l’Espai Fluvial (ZREF) (vegeu apartat 3.2. d’aquest Annex). 
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― Es preveu la reutilització del 80% dels sòls procedents de l’excavació en roca per al seu ús com a 

sòls tolerables. El volum de sòls tolerables, per tant, queda compensat amb el material procedent 

de la pròpia obra. 

 

― Pel que fa al volum de sòls seleccionats per a la base del paviment de la Via Blava, principalment 

en trams de camí de nova obertura, s’estimen unes necessitats d’uns 3.009 m3. Aquests materials 

procediran de préstec exterior. 

 

― S’ha calculat unes necessitats de 276 m3 de materials de reblert del trasdós dels murs de gabions; 

aquest material podrà procedir dels volums d’excavació en desmunt de l’obra. 

 

― D’altra banda, es requereixen uns 1.862 m3 de barreja de tot-ú i sauló al 50% per a la configuració 

dels ferms pròpiament dits (Ferm tipus 1). 

 

― El Balanç global de terres (excedents), finalment, correspon a l’excedent de terres d’excavació, 

un cop aprofitats els materials tolerables per al terraplenat i per al reblert del tasdós de murs. En 

aquest cas, s’estima un volum de terres excedents d’uns 1.402 m3. 

En resum, tot i que s’ha procurat equilibrar els balanç global de terres dins la pròpia obra, s’observa un 

excedent de terres d’excavació, així com un lleu dèficit de terra vegetal. 

3. Gestió de les terres de l’obra 

3.1. Gestió de la terra vegetal 

En terrenys planers, les terres vegetals procedents del decapatge per a la configuració de nous trams de 

camí s’utilitzaran per a la configuració de motes de terra paral·leles a la pròpia traça. D’altra banda, en 

trams de nova obertura de camí que discorren per terrenys amb pendents superiors al 4%, aquestes 

terres s’utilitzaran per a la restauració dels terraplens generats, mitjançant l’estesa d’una capa de 0,20 

cm de gruix mínim sobre el terraplè (configurat amb un pendent de 3H:2V).  

D’acord amb els càlculs realitzats, s’estima dèficit d’uns 300 m3 de terres vegetals en el conjunt de l’obra. 

Aquestes terres s’hauran de portar de préstecs exteriors a l’obra, i hauran de complir amb les 

característiques especificades en e Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte. 

En el cas que, finalment, en trams de nova obertura de camí en sòls agrícoles, apareguin potències de 

sòls edàfics majors a les estimades, la terra vegetal que resulti excedent en les operacions de decapatge, 

s’haurà de gestionar degudament, i es reutilitzarà en la pròpia obra (preferentment en el mateix tram en 

què s’hagi obtingut), ja sigui per a la millora dels terrenys en les Zones de recuperació de l’espai fluvial 

(ZREF), o per a la restauració d’àmbits que hagin resultat afectats per les obres.  

En qualsevol cas, les mesures proposades per tal de conservar la terra vegetal i minimitzar els impactes 

sobre el sòl són les següents: 

― La terra vegetal existent en l’àmbit de les obres es preservarà degudament, i s’utilitzarà en els 

treballs posteriors de restauració topogràfica i ambiental. 

― Es minimitzaran les superfícies a decapar, no sobrepassant mai els límits de terraplenat, excavació 

o les zones d'ocupació temporal. 

― A mesura que es vagi decapant la terra vegetal, serà transportada amb cura fins al lloc triat per a 

la seva ubicació provisional. La terra s’emmagatzemarà en munts tipificats (en cas d’existència de 

diferents qualitats edafològiques) per a la seva utilització posterior en els processos de restauració. 

Els aplecs de terra vegetal no podran sobrepassar els 2-2,5 m d’alçada. 

― Els aplecs se situaran en emplaçaments adequats, preferiblement sobre erms, o a banda i banda 

de les zones a decapar, i en llocs que no resultin afectats per les crescudes ordinàries dels cursos 

d’aigua, recs o sèquies pròxims. 

― Mentre els aplecs temporals de terres es trobin en actiu, caldrà garantir el manteniment de la 

qualitat inicial de la terra vegetal. Caldrà evitar la seva contaminació amb altres materials (grava, 

terrossos d'argila, pedres de mida superior a 5 cm, etc.). A tal efecte, els aplecs de terra vegetal es 

delimitaran degudament (amb malla de plàstic taronja o similar), i es situaran preferentment 

allunyats d’altres aplecs temporals de materials. 

― Un cop abassegada, es duran a terme les analítiques que es considerin oportunes per a la seva 

caracterització fisicoquímica i edafològica. En cas que s’observi una carència de nutrients 

essencials (N, P, K), matèria orgànica, o un pH o textura inadequada, s’aplicaran les esmenes de 

fertilitat, físiques o químiques que es considerin necessàries. 

3.2. Gestió de les terres excedents d’excavació 

En el balanç global de terres s’ha considerat que el volum de les excavacions en nous trams de camí 

podrà ser parcialment aprofitat en la configuració dels terraplens, i en el reblert del trasdós dels murs de 

gabions.  

D’acord amb els càlculs realitzats, s’estima un excedent global de terres procedents de les excavacions 

(material no aprofitable) d’uns 1.402 m3. 

En qualsevol cas, previ a l’inici de les obres caldrà elaborar un Pla de gestió de terres i materials de l’obra, 

en el qual es defineixin amb exactitud els volums de terres a mobilitzar, les vies de reutilització i/o 

valoració, així com la procedència dels materials de préstec. 

Les terres sobrants de les excavacions no es podran escampar en els terrenys propers a la traça, sinó 

que es gestionaran amb criteris de sostenibilitat. A tal efecte, es proposen les següents vies de 

reutilització i/o valoració:  

― Ús de les terres sobrants en altres obres deficitàries en terres, properes a l’àmbit del Projecte. 

Aquesta possibilitat es valorarà prèvia a l’inici de les obres, i dependrà de la coincidència temporal 

amb altres obres deficitàries de terres. 

― Ús del material sobrant en activitats extractives en actiu que estiguin en procés de restauració 

integrada. A l’àmbit del Projecte hi ha diverses activitats extractives en actiu, en procés de 

restauració integrada, que per a la seva restauració requereixen terres naturals adequades. 

Aquesta via de gestió requerirà, en qualsevol cas, l’acord previ entre l’empresa constructora i la 

pedrera o activitat extractiva. 

― Legalització d’abocadors de terres sobrants de l’obra. Aquesta opció requereix iniciar els tràmits 

de legalització d’abocadors de terres i runes. En qualsevol cas, caldrà atenir-se a allò establert en 

la legislació vigent, així com a les recomanacions tècniques del Departament de Territori i 

Sostenibilitat en relació a l’autorització de dipòsits controlats de terres i residus de la construcció.  

― Transport de les terres sobrants a abocadors autoritzats. Aquesta via de gestió serà l’últim recurs 

a emprar, en el cas que les opcions anteriors es demostrin com a no viables, econòmicament o 

ambientalment.  

A la taula següent s’indiquen algunes de les explotacions extractives en actiu properes a l’àmbit del 

Projecte, a les quals es podrien portar els excedents de terres no reutilitzables en obra. També es recullen 

els dipòsits autoritzats de terres i runes procedents de la construcció en un radi d’uns 50 km, 

aproximadament. 
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Nom de la 
instal·lació/Gestor 

Titular Localització Referència/ 

Núm. Gestor de l’ARC 

Restauració d’activitats extractives en actiu, amb restauració integrada 

La Pedrera Ceràmica Sant Genís, S.A. Ctra. Antiga N-II 

Jorba 

LA PEDRERA AMP 02 
BA20060018 ADQ 

Guixera “Domingo” SAINT-GOBAIN PLACO 
IBÉRICA, SA. 

C/Major 

Argençola 

DOMINGO BAAD070245 
ADQ 

Guixera “Sant Pedro” SAINT-GOBAIN PLACO 
IBÉRICA, SA. 

Urb. la Mallola 19 

Santa Margarida de Montbui 

AMPLIACIO SAN PEDRO 
01 

Pedrera “Claret” FUNDICIONES DE 
ÒDENA,S.A. 

C/ Grècia 8 

Igualada 

Claret 

Pedrera “Ferrera” 
(argiles) 

ARCILLAS DE CALAF, SL C/ Mirabell 

Calonge de Segarra 

FERRERA AMP 02 
BA20090031 

Pedrera “Orpí” (calcària) ÁRIDOS UNILAND, SA C/ Onze de setembre 

ORPÏ 

ORPÍ AMP.01 
BA20060022ADQ 

Dipòsit controlat del 
Papiol 

RESTAURACIONS I 
SERVEIS EL PAPIOL, SA I 
GESTORA DE RUNES DE 
LA CONSTRUCCIO, SA 
UTE SILVIA 

CTRA. C-1413 (PEDRERA 
SÍLVIA AMPLIACIÓ), KM.4,3  
08754 EL PAPIOL 

E-921.06 

Dipòsits controlats de terres i runes 

Dipòsit controlat de 
Pujalt 

PUJALT VERD, S MINA "ISIDRO", NUCLI DE 
GUÀRDIA  
08281 PUJALT (Sant Martí 
Sesgueioles) 

E-550.98 

Dipòsit Controlat 
d’Esparreguera 

PUIGFEL, SA PEDRERA MONTSERRAT  
08292 ESPARREGUERA 

E-676.99 

Dipòsit Controlat de 
Callús  

GESTORA DE RUNES DEL 
BAGES, S.L. 

CTRA. BV-3003, FINCA LA 
PORTELLA, KM 2.4  
08262 CALLÚS 

E-910.05 

Dipòsit Controlat de 
Cervera 

 

UTE MASCARDONA PARATGE DE 
MASCARDONA  
25200 CERVERA 

E-1114.09 

Font: Servei Interactiu de Mapes ambientals (SIMA), del Departament de Territori i Sostenibilitat, i web de l’Agència 

de Residus de Catalunya (ARC). 

4. Materials de préstec 

4.1. Característiques i volums estimats 

L’arranjament dels camins requerirà l’aportació de materials de préstec, principalment tot-ú natural o 

reciclat, blocs de pedra d’escullera, pedra per a la formació de murets de gabions i llambordes per a la 

formació de cunetes.  

En el present Projecte es preveu l’aportació dels materials següents: 

• Barreja de Tot-ú i sauló al 50% per a paviments (ferm Tipus 1): es requereixen 1.862 m3. 

• Material seleccionat per a la base dels ferms. El volum total de sòls seleccionats requerit a l’obra, 

segons els càlculs realitzats és de l’ordre de 3.009 m3.  

• Pedra i graves per a la formació de murs de gabions: S’estimen unes necessitats d’uns 217,25 m3 

de pedra per a la configuració de murs de gabions i de 56,36 m3 de subbase de graves per al seus 

fonaments. 

• Pedra d’escullera i graves per a la construcció dels guals: uns 460 m3 d’escullera i uns 261 m3 de 

graves en el conjunt de guals projectats (vegeu Annex.8. Càlculs estructurals). 

• Llambordes per a la formació de tàlvegs: uns 52 m3. 

En qualsevol cas, la Direcció d’Obra valorarà la viabilitat econòmica i tècnica de reaprofitar materials 

procedents de l’excavació en desmunt de l’obra en la configuració de nuclis de terraplè, reblerts de 

trasdós de murs de gabions o altres necessitats de l’obra.  

Tots els materials de préstec hauran de procedir de pedreres degudament legalitzades, o bé de plantes 

de reciclatge de materials de la construcció, i hauran de complir els requeriments establerts en el Plec de 

condicions tècniques del Projecte (vegeu Document 3). 

 



Document 1. Memòria i Annexes 

Annex 8. Càlculs estructurals 
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1. Introducció

En aquest Annex es descriuen i s’adjunten els càlculs de les diferents tipologies d’estructures de pas i 

contenció que s’han projectat per al Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena. 

1.1. Descripció de les estructures de contenció 

Les seccions a mig vessant, o bé aquelles en què cal contenció del talús rocós existent, s’han previst de 

resoldre amb contenció mitjançant gabions, de modulació 0,5m en alçada, i amplades de 0,5, 0,75 o bé 

1,0m, i reblert de l’extradós amb material granular. Al fons del reblert, un tub de drenatge embolcallat 

amb geotèxtil amb sortida a l’exterior per garantir el bon drenatge. Una làmina de geotèxtil separarà el 

reblert del gabió. El fonament comptarà amb un llit de graves de 20cm de gruix.  

Figura 1:  Secció tipus de contenció amb gabions. 

1.2. Descripció de les estructures de pas per a vianants (passarel·les) 

1.2.1. Gual tipus plataforma 

Aquesta passarel·la s’ha projectat per a pas de vianants als guals del meandre del carrer Països 

Baixos, en la qual només es preveu pas de vianants, sense la presència de vehicles. Existeix un corriol 

que creua per aquest punt, si bé no es compta amb cap estructura de pas actualment.   

La longitud de la passarel·la és de 12,80m. La geometria s’han definit per a garantir el pas del cabal 

que només se supera el 5% del temps al llarg de l’any, i s’ha comprovat que no produeix excessives 

sobre-elevacions en períodes d’avinguda, tal li com s’explicita a l’Annex 5. Les plataformes tenen una 

amplada de 2,60m en la seva part superior, i 2,87m en la seva part inferior. 

Figura 3:  Alçat de la passarel·la tipus plataforma 

Figura 3:  Secció tipus del gual tipus plataforma 

El tauler es materialitza amb plaques prefabricades de 40cm de gruix, amb 8 cm de capa de 

compressió. S’ancoren al estreps mitjançant barres d’acer inoxidable, i els carregadors tenen un 

fonament a base de micropilons, que van encastats a la roca 7 diàmetres.  

S’han definit proteccions d’escullera tant aigües amunt com aigües avall, als laterals i amb un llit 

d’escullera al fons de llera que només serà visible en el cas que es produeixi una avinguda que erosioni 

la base de la llera.  

Cal esmentar que les prospeccions geotècniques es van realitzar aigües amunt, a uns 140m, ja que 

inicialment estava prevista la seva ubicació en un altre indret. Caldrà verificar abans de la construcció 

que la cota de roca es troba a una profunditat semblant i que és de les mateixes característiques. 

1.2.2. Guals de calaixos prefabricats 

Els guals de Cal Teixidor, Cal Roca, Cementiri, Casa Nova, carrer Gran Bretanya, Can Busqué 

requereixen el pas de vehicles, de manera que s’han dissenyat mitjançant calaixos prefabricats. 

L’estructura de pas té tres ulls, mitjançant sis calaixos prefabricats de 2,5x2,0, mides interiors, per tal de 

configurar una plataforma amb 4,0m d’ample. Es preveu que caldrà desviar el curs d’aigua i realitzar 

l’obra en dues fases. Es protegiran els laterals de l’obra de fàbrica amb escullera lateral aigües amunt i 

aigües avall. 

El fonament dels guals es planteja per arribar a fonamentar a la base de roca, de manera que es 

reomplirà amb formigó ciclopi l’excavació. L’estrat rocós de margues s’excavarà uns 30cm 

aproximadament per arribar a la roca sana i garantir un bon fonament directe allà on aflori més 

superficial.  

Figura 4:  Secció tipus dels guals amb calaixos prefabricats 

Aigües avall, es protegirà la sortida amb un mantell de rocalla 300-1000 kg 
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Figura 5:  Secció transversal del gual amb calaixos prefabricats 

Figura 6:  Secció transversal del gual amb proteccions d’escullera 

2. Normativa i documentació emprada

Per a la definició d’hipòtesis de càlcul i la justificació de càlcul s’han emprat els següents documents i 

normativa de referència: 

- Estudi hidrològic realitzat per al “Projecte executiu de la Via Blava riera d’Òdena” realitzat per

Laura Casas, enginyera de camins d’ABM

- Estudi de geologia i geotècnia realitzat per al “Projecte executiu de la Via Blava riera d’Òdena”

realitzat pel geòleg Jordi Espuny

- IAP-11 “Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera”

- EHE-08 “Instrucció de formigó estructural”

- EAE “Instrucció d’acer estructural”

- “Guia per al projecte i l’execució de micropilons en obres de carretera” publicat pel ministeri de

foment

3. Hipòtesis de càlcul

3.1. Estructures de contenció 

Els paràmetres geotècnics presos per al càlcul de les empentes de terra són els següents: 

- Densitat terreny g=19 kN/m3

- Angle de fregament intern terreny extradós φ=35º (reducció amb coeficient de 0,80 segons Guía

de cimentaciones en obras de carretera)

Per a l’estabilitat del mur, es prenen els següents paràmetres en les comprovacions: 

- Densitat del gabió  γ=19,0 kN/m3

- Coeficient de fregament entre gabions µ=0,8

- Angle de fregament extradós δ=0,9φ (considerant que hi ha geotèxtil)

- Fregament sòl-sabata (llit de graves) φtz= 35º

Finalment, la tensió admissible considerada per al terreny de fonament és: 

- σadm = 150 N/mm2

Consideracions sobre les hipòtesis de càlcul: 

- Al costat exterior del vessant, s’ha considerat un angle del terreny a contenir i una sobrecàrrega

de 5 kN/m2, corresponent a trànsit de persones i circulació puntual de vehicles lleugers per al

manteniment.

- No s’ha considerat la cohesió present al terreny. Pel que fa als talussos a contenir en el costat

més elevat, s’ha considerat un angle d’inclinació del talús de 20º. Per a talussos més inclinats,

es considera que la cohesió té l’efecte suficient com per a que l’empenta resultant siguin

equivalents a aquest angle.

3.2. Gual tipus plataforma 

Els paràmetres geotècnics per al càlcul del fonament són els següents s’han pres segons dades de 

l’estudi geotècnic i de la bibliografia disponible, i de manera conservadora: 

- fe,d = 0,25 N/mm2

- qu = 20,56 N/mm2

Pel que fa a l’estat de càrregues, s’han considerat les següents: 

- Pes propi de l’estructura

- Càrregues permanents: Capa de compressió + zones massissades

- Sobrecàrrega d’ús: 5,0 kN/m2 segons 4.1.8 de la IAP-11

- Sobrecàrrega horitzontal Qflk corresponent al 10% de la càrrega del tauler, concomitant amb la

sobrecàrrega d’ús de 5,0 kN/m2 segons 4.1.8 de la IAP-11

- Càrrega puntual de 10 kN actuant en una superfície quadrada de 0,1m de costat a efectes de

comprovacions locals

- Sobrecàrrega de vent: Es consideren irrellevants enfront la sobrecàrrega d’empenta d’aigua del

riu

- Empenta hidrostàtica: la velocitat de l’aigua segons l’estudi hidrològic és de  v = 4,25 m/s per al

gual de Can Roca. Conservadorament, s’ha pres v=5,0 m/s per a tots els càlculs. S’han

considerat les empentes sobre estreps i tauler segons IAP-11.

- Accions sísmiques d’acord amb NCSE-02
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3.3. Guals amb calaixos prefabricats 

Pel que fa a l’estat de càrregues, s’han considerat les següents: 

- Pes propi de l’estructura

- Sobrecàrrega d’ús segons carril virtual principal: 9,0 kN/m2 segons 4.1.8 de la IAP-11

- Tren de càrregues de 600 kN segons IAP-11

- Sobrecàrrega de vent / neu: Es consideren irrellevants enfront la sobrecàrrega d’empenta

d’aigua del riu o la sobrecàrrega d’ús adoptada.

- Sobrecàrrega exterior (al terreny a contenir) de 10 kN/m2 uniformement repartida

- S’han considerat les empentes hidrostàtiques sobre estreps i tauler seguint l’articulat de la IAP-

11. L’empenta hidrostàtica s’ha calculat conservadorament per a una velocitat de l’aigua de

5,0m/s.

- Fregament base del prefabricat amb base de fonament: µ=0,55

4. Comprovacions estructurals

4.1. Murs de gabions 

Les comprovacions d’estabilitat són les següents: 

• Coeficient de seguretat al bolc major que 1,80.

• Coeficient de seguretat al lliscament major de 1,50

4.2. Gual tipus plataforma (c/ Països Baixos) 

S’han realitzat les comprovacions per als diferents Estats Límit de Servei i Estats Límit Últims segons 

EHE-08 Instrucció de formigó estructural. 

Per als fonaments, s’ha seguit l’articulat de dimansionament i comprovacions d’armat segons EHE-08, i 

s’han comprovat la resistència geotècnica i estructural dels micropilons d’acord amb la “Guía para el 

proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera” del ministeri de foment.  

4.3. Guals amb calaixos prefabricats 

S’han realitzat les comprovacions per als diferents Estats Límit de Servei i Últim segons EHE-08 

Instrucció de formigó estructural. 

S’ha comprovat l’estabilitat dels calaixos enfront les empentes d’aigua en situació d’avinguda, obtenint 

coeficients de seguretat adequats.  

A Barcelona, octubre de 2019 

Albert Pujol i Pujol 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat 18.256 
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5. Justificació de càlcul

5.1. Murs de gabions 
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5.2. Gual tipus plataforma al carrer Països Baixos 
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DADES

Característiques del tauler

Llum placa Lp= 12,00 m

Tram formigonat estrep Lf= 0,40 m

Tram  llosa massissada Lm = 0,40 m

Total long. tauler = 12,80 m

Ample Bsup = 2,60 m

Ample Binf = 2,87

Ample placa = 1,20 m

Número de plaques = 2 ut

Cantell placa h= 0,40 m
Gruix capa compressió ht= 0,08 m

Cantell total H = 0,48 m

Característiques de l'estrep Dades hidrodinàmiques

Ample Be = 0,90 m vc = 5,00 m/s

Alçada  He = 0,90 m

Llargada Le = 3,10 m Dades geotècniques

N micropilons = 8 unitats φ = 30,0 º (angle fregament empenta terres)

D perforació micros = 0,17 m γ = 20,0 kN/m
3
 (densitat terreny a contenir)

Característiques secció

Llum total = 12,80 m

Llum càlcul = 11,80 m

Ample B = 2,60 m

Cantell total H = 0,48 m

Sobrecàrregues

Pes propi estructura = 4,89 kN/m2

Pes propi capa compr = 2,00

Càrrega perm = 1,29 kN/m2 Massissats i impostes, pes repartit per m2 de tauler

Sc d'ús qv = 5,00 kN/m2

Sc puntual = 10,00 kN Segons IAP-11 aplicada en una àrea de 10x10cm

Empenta horitzontal qh = 6,00 kN/m2 Segons càlcul d'empenta hidrodinàmica calculada

Sc neu = 0,48 kN/m2 (Zona climàtica hivernal 2 segons figura 4.3-b de la IAP-11)

(Altura sobre el nivell del mar 313m)

CÀLCUL EMPENTES DEL TERRENY

S'empra el coeficient d'empenta al repòs per al càlcul d'empentes de terres que poden quedar

descompensades per erosió del fons de la llera i d'un estrep complet (incloent micropilons)

H (erosió) = 1,60 m

Sc d'ús = 5,00 kN/m
2

K0 = 0,50

Empentes en situació de soscavació i empentes en un estrep :

Et (estrep) = 16,80 kN/m (per metre de longitud d'estrep)

Et (total estrep) = 52,08 kN (empenta terres total actuant sobre un estrep, no es considera transmissió d'accions pel tauler)

Et (per micro) = 6,51 kN (empenta terres total actuant sobre cada micro, no es considera transmissió d'accions pel tauler)

H (Et) = 1,00 m (profunditat del punt d'aplicació de la resultant)

CÀLCUL DE L'ESTAT DE CÀRREGUES

qh

qv

Herosió

Sc

He

H

Be

Lp

LfLf Lm Lm

CÀLCUL EMPENTES HIDRODINÀMIQUES

S'emprarà la fórmula present a l'Art. 4.5.1.2 de la Instrucció d'Accions sobre Ponts IAP-11

1000 kg/m3

Coeficients de força i empentes resultants:

B/h (estrep) = 3,44

cf (estrep) = 1,20 Eh (estrep) = 12,15 kN

cf (micros) = 1,20 qh (micro) = 2,55 kN/m  (càrrega lineal per a cada micropiló)

B/h (tauler) = 5,42

cf (tauler) = 1,00 qh,h (tauler) = 6,00 kN/m (per a empentes paral·leles al pla del tauler)

Distribució asimètrica : Ehtot (Estrep 1)= 46,08 kN

Ehtot (Estrep 2)= 30,72 kN

B/h (tauler) = 0,18

cf (tauler) = 2,00 qh,v (tauler) = 2,92  kN/m
2
 (per a empentes perpendiculars al pla del tauler)

inclinació Ew = 20º (es pren com a velocitat la component vertical quan el corrent

 d'aigua es troba inclinada respecte l'horitzontal)

Empenta hidrostàtica ascendent (per a tot l'ample del tauler):

∆H = 0,48 m qh,asc = -4,80 kN/m
2
 (empenta hidrostàtica que contraresta pes de l'estructura)

CÀLCUL ACCIONS SÍSMIQUES

Dades de partida

Acceleració bàsica de càlcul ab: = 1,60 K = 1,00

Importància: ρ= 1,0

Per a ρ·ab ≤ 0,1g S=C/1,25 = 1,280

Càlcul de l'acceleració de càlcul:

         ac = S·ρ·ab = 0,051

𝐸 =
1
2𝜌·𝑣2(𝑇) 𝑐𝑓 ·𝐴(𝑇)

𝜌 =
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DADES

Característiques tauler

Llum càlcul = 11,80 m

Pes propi tauler = 4,89 kN/m2

Quantia acer capa compr = 1,09 ‰

Estat de càrregues

Dades de la placa prefabricada

Pes propi capa compr = 2,00 kN/m2

Càrrega perm = 1,29 kN/m2
Mfis = 238,07 kN·m

Sc d'ús qv = 5,00 kN/m
2

Rigidesa no fissurada = 1,56E+08 m
2
·N/m

Sc neu = 0,48 kN/m
2

Factor augment rigidesa = 1,10 a temps infinit

COMPROVACIÓ ELS DE DEFORMACIÓ (FLETXA)

      Assumint que la contrafletxa del pretesat contraresta la de pes propi de placa + càrregues permanents:

      La combinació d'accions freqüents  és la següent:

Pp+Cp+0,4·Sc+0,8·Neu

      El moment flexor per aquesta combinació és: Mk = 183,90 kN·m OK! Menor que Mfis

      Cal comprovar segons 7.1.1 de la IAP-11 que no se supera L/1200 per al valor freqüent de la sobrecàrrega d'ús:

q =0,4 Sc = 2,00 kN/m
2

      La fletxa instantània per aquesta càrrega serà (considerant Inèrcia no fissurada):

3,24 mm

OK, és menor a L / 1.200

      La fletxa instantània per a comb. freq.  serà (prenent Inèrcia no fissurada):

5,96 mm

      La fletxa diferida a temps infinit es pot aproximar de la següent manera:

10,28 mm

      La fletxa total a temps infinit serà:

16,24 mm

COMPROVACIÓ ELS DE VIBRACIONS

     Atenent a les consideracions de l'Art. 7.2.2 de la IAP-11, el rang crític de vibracions verticals que cal evitar 

     és 1,25-4,60 Hz. Es pren la combinació d'accions freqüents per a la sobrecàrrega d'ús

Lc = 11,80 m (longitud de càlcul)

EI = 2,4542E+08 m2·N (rigidesa tauler, per metre d'ample)

Pes propi = 4,89 kN/m2

Càrrega perm. = 3,29 kN/m2

Sc d'ús qv = 5,00 kN/m
2 Ψ1 = 0,40  (Valor de combinació freqüent)

g = 9,81 m/s2

m = Pp+Cp+Ψ1·Sc= 10,18 kN/m (massa total)

w = m/2 = 5.090,83 N (massa vibrant)

7,76 Hz     OK!  Fora del rang 1,25 - 4,6 Hz

Equivalent a L / 726

COMPROVACIONS EN ESTAT LÍMIT DE SERVEI (ELS)

Equivalent a L / 1.979

Equivalent a L / 3.637

qv

𝑓𝐼 =
5 · 𝑞 · 𝐿4

384 ·𝐸 · 𝐼𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑠
=

𝑓𝐷,∞ =
2 ·  𝑓𝐼

𝛼 · 1 + 50𝜌′ =

𝑓𝐼 + 𝑓𝐷,∞ =

𝑓1 =
π
2

𝐸𝐼𝑔
𝑤 · 𝐿𝑐4

=

𝑓𝐼 =
5 · 𝑞 · 𝐿4

384 ·𝐸 · 𝐼𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑠
=

DADES

Llum de càlcul = 11,80 m

Força puntual F = 10,00 kN

d (posició flexió) = 5,90 m Coef. majoració Pp i Cp = 1,35

d (posició tallant) = 0,00 m Coef. majoració Sc = 1,50

Ample placa = 1,20 m

Factors de combinació

Pp (llosa+cc) = 6,89 kN/m2 1,00 1,00 1,00

Cp = 1,29 kN/m2 1,00 1,00 1,00 (Hipòtesi 1, màxima sobrecàrrega i neu)

Sc = 5,00 kN/m2 1,00 0,00 0,00 (Hipòtesi 2, situació d'avinguda amb component vertical descendent)

Neu = 0,48 kN/m2 0,40 0,00 0,00 (Hipòtesi 3, situació d'avinguda amb component vertical ascendent)

qh,v (tauler) = 2,92 kN/m2 0,00 1,00 -1,00

qh,asc (tauler) = -4,80 kN/m2 0,00 1,00 1,00

Hipòtesi 1 Hipòtesi 2 Hipòtesi 3

LLEIS D'ESFORÇOS

     Càrregues per combinació Hipòtesi 1 Hipòtesi 2 Hipòtesi 3

Càrrega repartida (ELU) = 18,83 8,23 -0,54 kN/m

Càrrega puntual (ELU) = 15,00 0,00 0,00 kN

Llei de moments flexors majorats Llei de tallants (majorats)

COMPROVACIÓ A FLEXIÓ

     Es comparen els moments flexors màxims (Md) amb el valor del moment últim de la fitxa de la placa alveolar:

Mu (+) = 509,74 kN·m Mu (-) = 94,09 kN·m D'acord amb la fitxa tècnica de la placa alveolar

Md (max) = 372,04 kN·m (Hipòtesi 1, màxima sobrecàrrega i neu)

Md (max) = 143,28 kN·m (Hipòtesi 2, situació d'avinguda amb component vertical descendent)

Md (max) = -9,42 kN·m (Hipòtesi 3, situació d'avinguda amb component vertical ascendent)

Md/Mu (+) = 0,73 OK, no se supera Mu per a flexió positiva

Md/Mu (-) = 0,10 OK, no se supera Mu per a flexió negativa

COMPROVACIÓ TALLANT PER FLEXIÓ TRANSVERSAL

     Es comprova segons el manual AIDEPLA per al càlcul de plaques prefabricades, assumint que de dues plaques adjacents, una té Sobrecàrrega i l'altra no.

Σ hf  = hf 1 + hf 2 = 75 mm Suma del gruix superior i inferior en alvèols de la placa

h = 400 mm Cantell total del junt de formigonat corresponent a la placa

ht = 80 mm Gruix capa de compressió

Vd = 19,00 kN/m Sc lineal majorada aplicada al junt (calculat com tota una placa carregada) + Càrrega puntual (repartida en 1m)

fck = 35,00 N/mm2 Resistència característica Formigó in situ

fck = 40,00 N/mm2 Resistència característica Formigó prefabricat

= 2,25 N/mm2 Resistència característica a tracció (formigó in situ)

= 2,46 N/mm2 Resistència característica a tracció (formigó prefabricat)

fct,d= 1,50 N/mm2
Resist. a tracció min. formigó in situ (junt i capa compressió)

fbt,d= 1,64 N/mm2
Resistència a tracció minorada del formigó de la placa

     Per al formigó in situ, el tallant últim és el mínim d'aquests dos valors:

Vu = 0,15 fct,d (h + ht) = 71,90 kN (junt formigonat) Vd / Vu = 0,31

Vu = 0,25 (fbt,d Σ hf + fct,d ht) = 60,66 kN (placa alveolar) OK, no se supera Vu

COMPROVACIÓ A TALLANT

Vu = 151,64 kN·m D'acord amb la fitxa tècnica del perfil, per quan Md>Mfis

Vd (màx) = 121,12 kN Segons la combinació d'accions més desfavorable

Vd/Vu = 0,80 OK, no se supera Vu

COMPROVACIONS EN ESTAT LÍMIT ÚLTIM TAULER (ELU)
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COMPROVACIÓ A RASANT

     Es comprova la resistència a rasant del junt entre formigons segons l'Art. 47.1 de la EHE-08

Vd (màx) = 121,12 kN (segons la combinació d'accions més desfavorable)

p = 1,00 m2 (superfície de contacte per metre lineal)

z = 0,50 m (braç mecànic) (0,80 ht = 0,38 m)

0,24 N/mm2

La tensió rasant d'esgotament τr,u té com a valor (Art. 47.2.1):

0,40

fck = 35,00 N/mm2 (formigó més dèbil) 1,50 N/mm2 (del formigó més dèbil)

0,53 N/mm2

τd/τu = 0,46 OK, no se supera el valor de rasant últim 

COMPROVACIÓ ANCORATGE DEL TAULER

     Comprovació dels passadors d'acer inoxidable d'ancoratge del tauler a l'estrep

     Estat de càrregues verticals (per a tot el tauler):

Pp + Cp = 21,27 kN/m Pes propi + Càrregues permanents

qh,asc (tauler) = -13,13 kN/m Empenta hidrostàtica ascendent (contraresta el pes)

qh,v (tauler) = -8,39 kN/m Càrrega repartida ascendent per inclinació del corrent d'aigua, ascendent

     Estat de càrregues horitzontals (per a tot el tauler):

qh,h (tauler) = 6,00 kN/m Càrrega horitzontal repartida

Ehtot (Estrep 1)= 46,08 kN Força total en estrep. Distribució 60% Estrep 1 / 40% Estrep 2

     Esforços (per a l'estrep més sol·licitat):

Nd = -26,23 kN Resultant vertical (negatiu ascendent)

Vd = 69,12 Total força provinent d'empenta sobre tauler en estrep més desfavorable

Md = 104,43 kN·m Moment de disseny degut a l'empenta hidrostàtica horitzontal al tauler, biga biencastada

     Comprovació dels ancoratges (situació simètrica respecte cdg):

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

Diàmetre 16 16 16 16 16 16 16 0 0 0 mm

Distància a cdg 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 m

Sol·licitació axial -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 N/mm2 (<0 tracció)

Sol·licitació tallant 29,7 52,1 76,0 100,3 124,7 149,3 173,9 N/mm2

Tensió de comparació 33,8 54,5 77,7 101,6 125,8 150,2 174,7 N/mm2

Es limita la tensió màxima a 400 N/mm2 OK! no se supera fyd dels ancoratges

τ𝑚𝑑 = 𝑉𝑑
𝑝·𝑧

=

𝜏𝑟,𝑢 =

𝛽 =

𝑓𝑐𝑡,𝑑 =

CÀLCUL FORÇA ESTÀTICA EQUIVALENT

     Es realitza el càlcul de la força estàtica equivalent segons l'Annex 2 de la NCS-07, amb tauler rígid

= 31,067 kN Fmàx (per a T=TA) = 49,955 kN

G = 405,778 kN     (Pes total efectiu, incloent pes del tauler, sobrecàrrega concomitant i meitat superior dels pilars)

q = 1,5          Factor de comportament, segons Art 4.2.2 de NCSE-07

Km = 17532,8 kN·m (Rigidesa micropiló)

Nm = 8          (número micropilons)

Ksistema = 2·Nm· Km = 280.524,96 kN·m Rigidesa del sistema (conjunt dels dos estreps amb micropilons)

= 0,076 s Període fonamental del sistema

TA = K·C/10 = 0,16 s TB = K·C/2,5 = 0,64 s TC = K·(2+C) = 3,6 s Segons Art. 3.5.1.1

En aquest cas T<Ta, la força sísmica no assoleix el màxim

ξ = 2 % Esmorteïment en sisme freqüent per a ponts de formigó pretensat

ν = (5/ξ)0,4≥ 0,55 ν = 1,443  (per a ξ>1%)

S = 1,28

ac = 0,0512 g = 0,115

ρ= 1,00

= 0,185

FORCES RESULTANTS EN ESTREPS

Prenent el màxim sisme que es pot assolir, les forces actuants a cada estrep seran les següents:

Força longitudinal  Hs,l = 24,98 kN

Força transversal  Hs,t = 24,98 kN (Forces totals per estrep)

Força vertical  Hs,v = 17,48 kN

CÀLCUL SÍSMIC DEL TAULER
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CÀLCUL DELS FONAMENTS 

CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA ENCASTAMENT EN ROCA D'UN MICROPILÓ

Segons 3.3.1.3 de la "Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera" es podrà considerar encastament en roca quan simultàniament en la zona

d'influència de la punta es compleixin:

 - La roca presenta un grau de meteorització inferior o igual a III segons l'escala ISRM, índex RQD>60% i la resistència a compressió simple qu>20 MPa segons UNE 22950-1

 - L'encastament en el terreny d'aquestes característiques sigui superior o igual a sis diàmetres nominals ( Lemp ≥ 6D)

D perforació = 170 mm = 191,55 kN

 fe,d = 0,25 Mpa (fust)

qu = 20,56 Mpa (per a càlcul punta)

Resistència de càlcul enfront al mode de fallada per enfonsament

Encastament =

Resistència de càlcul en l'encastament en roca segons 3.3.3

L encastament  = 1,19 m Àrea lateral del micropiló en l'encastament en roca

qpe,d = 0,07 x  qu = 1,44 MPa Resistència unitària per fust de càlcul en l'encastament en roca

ALe = 635.544 mm2 Àrea de la secció recta de la punta en l'encastament en roca

APe = 22.698 mm2

Resistència unitària per punta de càlcul en l'encastament en roca

Ltot

roca

Prof 1 

CÀLCUL RESISTÈNCIA ESTRUCTURAL DEL MICROPILÓ COM A BARRA D'ACER 

Comprovació a vinclament com a barra d'acer treballant a compressió: (segons Art. 35.1 EAE-11 ) i Davisson & Robinson (1965)

Se simplifica el càlcul suposant només axial (les forces laterals seran resistides pels micropilons inclinats) i que aquest

axial és de valor constant al llarg de la peça. Se suposa el següent esquema de vinculació:

L total perforació = 4,7 m (des de la base de l'estrep)

L zona lliure  = 0,7 m  (possible soscavació sòl, des del centre de l'estrep)

E = 210.000 N/mm2

γM1 = 1,10

β = 2,00 Coeficient vinclament segons taula adjunta

k / nh = 196,13 N/mm2 (elasticitat sòl per sorres/argiles)

Ip= 4,90E+06 mm4 (inèrcia tub)

Corba vinclament : 

0,38 m (valor per a sorres)

0,48 m (valor per a argiles)

0,38 m

Lcr = β ( Lz + Lf ) = 2,09 m

= 2.318,03 kN

Càlcul del vinclament:

= 0,8315

= 0,8868 =

= 1219,45 kN

0,83692

DADES MICROPILONS

Dades del micropiló:

L total perforació = 4,7 m (des de la base de l'estrep)

L zona lliure  = 0,67 m  (possible soscavació sòl)

D perforació = 0,17 m 

fck (injecció) = 25,00 N/mm2

Opcions del micropiló:

Qualitat acer = S 560

Vida útil estructura = Gruix tub acer = mm

Dtub (ext) = mm

Tipus de micropiló =

Compressió / Tracció : 

Tipus de terreny = Vinclament:

Tipus d'unió =

Tipus de perforació =

CÀLCUL RESISTÈNCIA ESTRUCTURAL DEL MICROPILÓ segons Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera

Càlculs previs:

Àrea tub sense reduir = 3.336,4 mm2

Reducció gruix per corrosió (re) = 1,2 mm (segons Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera )

2862,1 mm2 -14% Àrea d'acer reduïda d'acord amb temps de vida útil

Topall estructural del micropiló a compressió: (segons Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera )

R = 0,96 400,00 N/mm2 Limitada a 400 N/mm2 segons 3.6.1

755,24 kN (A comparar amb els esforços majorats)

Topall estructural del micropiló a flexió: (segons A-4.1 Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera )

29,38 106.567,66 mm3

15,97

37,77 78.691,44 mm3

27,13 kN·m

(A comparar amb esforços majorats)

Topall estructural del micropiló a tallant: (segons A-4.2 Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera )

= 2862,1 mm2

Reducció gruix per corrosió (re) = 1,2 mm (segons Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera )

fy = 560 N/mm2

γa = 1,10

= 535,55 kN (A comparar amb esforços majorats)

Interacció tallant-flexió: (segons A-4.3 Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera )

VEd = 2,15 kN

Vpl, Rd = 535,55 N/mm2 = 0,9840

27,13 kN·m (A comparar amb esforços majorats)

CÀLCUL MICROPILONS - Recomendaciones cálculo micropilotes en obras de cimentación de carreteras

9
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Els carregadors s’han armat d’acord amb les quanties mínimes segons EHE-08. S’han disposat 4 

micropilons inclinats per tal de resistir les empentes del tauler, tant pel que fa a l’associada a la 

sobrecàrrega d’ús del tauler com per al cas d’avinguda.  

CÀLCUL DE CÀRREGUES A SUPORTAR

Càrregues verticals 

Accions tauler: Accions estrep: 

Pp (llosa+cc) = 6,89 kN/m2 Pp (estrep) = 62,78 kN (Pes d'un estrep)

Cp = 1,29 kN/m2 Pp (form.) = 12,74 kN (Pes formigonat final tauler en 1 extrem)

Sc = 5,00 kN/m2 Pp (mass) = 4,906 kN (Pes massissat llosa en 1 extrem)

Neu = 0,48 kN/m2

qh,v (tauler) = 2,92 kN/m2 Coef. majoració Pp i Cp = 1,35 Llum placa Lp= 12,00 m

qh,asc (tauler) = -4,80 kN/m2 Coef. majoració Sc = 1,50 Ample Bsup = 2,60 m

Ample Binf = 2,87 m

(Hipòtesi 1, màxima sobrecàrrega i neu) Tram formigonat estrep Lf= 0,40 m

(Hipòtesi 2, situació d'avinguda amb component vertical descendent)

(Hipòtesi 3, situació d'avinguda amb component vertical ascendent)

Accions totals sobre fonament: Factors de combinació

Hipòtesi 1 Hipòtesi 2 Hipòtesi 3

Total Pp+Cp = 208,05 kN 1,00 1,00 1,00 Total pes propi + càrregues permanents

Total Sc d'ús = 83,20 kN 1,00 0,00 0,00 Total sobrecàrrega d'ús per estrep

Total Sc neu = 15,97 kN 0,40 0,00 0,00 Total sobrecàrrega de neu per estrep

qh,v (tauler) = 58,40 kN 0,00 1,00 -1,00 Total acció acció hidrostàtica Distribució 60% Estrep 1 / 40% Estrep 2

qh,asc (passarel·la) = -60,35 kN 0,00 1,00 1,00

Nd (màx) = 415,26 kN·m (Hipòtesi 1, amb pp, sobrecàrrega i neu majorats)

Nd (màx) = 308,11 kN·m (Hipòtesi 2, situació d'avinguda amb Pp i component vertical descendent majorats)

Nd (màx) = 59,13 kN·m (Hipòtesi 3, situació d'avinguda amb component vertical ascendent majorada)

Càrregues horitzontals

Accions estrep: 

Et (total estrep) = 5,21 kN (1/10 empenta terres total actuant sobre un estrep, no es considera transmissió d'accions pel tauler)

Ehtot (Estrep 1)= 4,61 kN (1/10 empenta hidrostàtica total a l'estrep segons la distribució: Distribució 60% Estrep 1 / 40% Estrep 2

qh (micro) = 2,55 kN/m h = 0,22 m Empenta sobre micro i alçada d'aplicació

Número micros = 8,00 ut

Braç mecànic = 1,05 m Des del centre de l'estrep fins a la profunditat resultant del càlcul d'encastament fictici segons Davisson & Robinso

Vd (màx) = 2,15 kN Combinació amb resultant majorada d'empenta de terres i empenta hidrostàtica sobre micropiló. Valor per micro

Md (màx) = 1,46 kN·m Combinació amb resultant majorada d'empenta de terres i empenta hidrostàtica sobre micropiló. Valor per micro

S'ha considerat braç des de centre de l'alçada de l'estrep fins a profunditat segons Davisson & Robinson (1965)

COMPROVACIÓ DELS MICROPILONS

Comprovació a enfonsament: 

Topall micropiló = 191,55 kN Càlcul de resistència a enfonsament segons càlcul detallat adjunt

Número micros = 4,00 ut Micropilons sota recolzament de la placa (a efectes de càrrega vertical)

Resist total estrep = 766,2 kN OK, els micropilons no esgoten per enfonsament

Comprovació estructural: 

Comprovació enfront a sol·licitacions de compressió en hipòtesis 1, 2 i 3:

Nc,Rd = 755,24 kN (segons 3.6.1 de la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera)

Nc,Rd = 1219,45 kN (càlcul com a columna encastada i coeficient de vinclament d'acord amb EAE-11 i Davisson & Robinson (1965))

Es pren el valor més desfavorable dels dos per a la comprovació estructural:

Nc,Rd = 755,24 kN

Resist total estrep = 3.020,9 kN OK, els micropilons compleixen la verificació estructural

Comprovació enfront a sol·licitacions de tallant i flexió:

Vc,Rd = 535,6 kN (segons A-4.2 de la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera)

OK, els micropilons compleixen la verificació estructural a tallant

27,1 kN (segons A-4.3 de la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera)

      S'ha tingunt en compte la interacció amb el tallant

OK, els micropilons compleixen la verificació estructural a flexió

COMPROVACIÓ DELS MICROPILONS DE L'ESTREP

𝑀𝑣,𝑅𝑑 =
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5.3. Càlcul gual amb calaixos prefabricats 
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CÀLCUL DE L’ESTABILITAT DEL GUAL 

D’acord amb les taules de velocitats per al cas d’avinguda de l’estudi hidrològic, es realitza la 

comprovació a l’estabilitat del conjunt de calaixos per al cas d’avinguda.  

CÀLCUL ESTRUCTURAL DELS CALAIXOS PREFABRICATS 

A continuació s’adjunta el càlcul estructural del calaix prefabricat realitzat per un prefabricador amb 

àmplia experiència en el sector, i segons les càrregues requerides. 

DADES GEOMÈTRIQUES

Geometria

H llosa = 0,15 m

H calaix = 2,40 m

B paret = 0,20 m

N parets simples = 2 uts

N parets dobles = 2 uts

e calaix = 0,20 m

L total = 8,70 m

Prof = 4,00 m

N calaixos = 3 uts

e formigó = 0,40 m

Dades hidrodinàmiques γF = 0,90 Coef minor. per a Pes propi (minor)

v(T) = 5,00 m/s γF = 1,50 Coef maj. per a Empentes Hidrodinàmiques

µ = 0,55 Coeficient de fregament calaix - suport

CÀLCUL DE FORCES GRAVITARÒRIES

Pes propi calaix = 99,00 kN W calaix = 60,15 kN (pes subm.) Mw calaix0 = 120,305 kN·m

Pes propi llosa = 130,50 kN W llosa = 79,29 kN (pes subm.) Mw llosa0 = 158,584 kN·m

Pes propi formigó = 300,00 kN W formigó = 182,28 kN (pes subm.)Mw formigó0 = 364,56 kN·m

CÀLCUL DE L'ESTAT LÍMIT D'EQUILIBRI PER A GUAL DE CALAIXOS

Hllosa

Hcalaix

Ltotal

Bparet

ecalaix

eformigó

CÀLCUL EMPENTES HIDRODINÀMIQUES

S'emprarà la fórmula present a l'Art. 4.5.1.2 de la Instrucció d'Accions sobre Ponts IAP-11

1000 kg/m3

Coeficients de força i empentes resultants:

B/h (parets simples) = 20,00

cf (parets simples) = 0,90 Eh,k (parets simples) = 4,50 kN

H empenta = 1,40 Mh,k (parets simples) = 6,30 kN·m

B/h (parets dobles) = 10,00

cf (parets dobles) = 0,90 Eh,k (parets dobles) = 9,00 kN

H empenta = 0,10 Mh,k (parets dobles) = 0,90 kN·m

B/h (llosa sup) = 11,43

cf (llosa sup) = 0,90 Eh,k (llosa sup) = 34,26 kN

H empenta = 2,48 Mh,k (llosa sup) = 84,78 kN·m

CÀLCUL ELU D'ESTABILITAT 

Estabilitat a lliscament

Forces estabilitzadores = 243,12 kN

Forces desestabilitzadores = 61,26 kN 2,38

Estabilitat a bolc

Moments estabilitzadors = 643,45 kN·m 3,89

Moments desestabilitzadors = 99,18 kN·m

𝐸 =
1
2𝜌·𝑣2(𝑇) 𝑐𝑓 ·𝐴(𝑇)

𝜌 =
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1-PRESENTACIÓN

1-1 OBJETO

El objeto de la presente memoria es el cálculo y dimensionado de los marcos de sección  2.000 x
2.000 utilizados como colector de drenaje en la obra: de Anoia.

1-2 DESCRIPCIÓN

Los marcos de hormigón armado fabricados por TUBERIAS Y PREFABRICADOS PALAU S.A.  en
su planta de Juneda (Lleida) son estructuras del tipo cajón, formadas por dos losas (dintel y solera) 
empotradas en muros laterales. 

Se fabrican sobre moldes de acero mecanizado por el método de vibro-compresión, garantizando 
pequeñas tolerancias y una alta compacidad del hormigón. 

1-3 CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y GEOMETRIA

o Tipo de junta machihembrada para sellado en obra (figura1).
o El hormigón utilizado en nuestra fabricación estándar es del tipo HA-40.
o El acero utilizado en los marcos cumple las condiciones exigidas en la Norma EHE-08
o En todas las armaduras se usa acero tipo B-500 de límite elástico (fyk)  de 500 N/mm²

Los diferentes tipos de marcos se han tipificado con la nomenclatura siguiente: 

MR HA B*H*E-L  significando: 

MR = Marco 
HA = Hormigón armado 
B = Anchura nominal interior (en mm.) 
H = Altura nominal interior (en mm.) 
E = Espesor nominal de d(dintel) s(solera)  p(hastiales) en mm. 
L = Longitud útil (en mm.) 

(Por ejemplo MR HA 2.000x2000x200-2.000) 
Cada marco, de dimensiones determinadas según la nomenclatura anterior se clasifica, según su 
capacidad frente a las cargas soportadas, mediante la nomenclatura X HR Z  con los siguientes 
significados: 

X Carga móvil considerada: 

0 Peatonal 4kN/m² 
1 Vehículos de 30 kN 
2 Vehículos de 160 kN o vehículo tráiler de  
3 Tren de cargas de 600 kN de la instrucción IAP-11 
V      Tránsito ferroviario de alta velocidad 
A       Tráfico aéreo (Avión de 1,5 M de libras) 
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Z  Después de las siglas HR se indica la altura máxima del relleno que puede soportar 
en centímetros.      

 
Con esta nomenclatura se marcan en fábrica, juntamente con el logotipo del fabricante, la fecha de 
fabricación y el número de serie, tanto en el interior como en el exterior. En la losa superior (dintel) 
se marca la letra T (“Techo”). 
 

1-4  NORMATIVAS APLICADAS 

EHE-08 (R.D. 1247/2008 de 18 de julio de 2008). INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  

IAP-11 INSTRUCCIÓN SOBRE ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PUENTES DE 

CARRETERA.  

NORMA UNE-EN 14844 2007 

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN (R.D. 314/2006 de 17 de marzo 

EurocódigoI UNE – EN 1991 Bases de proyecto y acciones sobre las estructuras 
 

Norma de Construcción Sismorresistente para puentes (NCSP-07) y Norma sísmica general y   
edificación NCSP-02.
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2- MEMORIA DE CÁLCULO 
 
2-1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
La obra consiste en la colocación de marcos prefabricados de dimensiones interiores y espesores:  
 

  B = 2.500 H = 2.000 Ed = Es = 200 y Ep= 200  longitud útil = 1.650 
 
, sobre un terreno caracterizado por un coeficiente de balasto.  
 
Existirá un relleno sobre el dintel de 0,15 m, form ado por una capa de hormigón de 0,10 m. 
Consideramos que el relleno de laterales se realiza con zahorras.  
Los marcos se calcularan para la carga producida por el paso del carro de 60 t según IAP-11 y los 
nombraremos: 
 

MR HA  2.500x2.000x200–2.000 3 HR167 
 

Los marcos se colocaran en forma multicelular según: 
 

 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y CRITERIOS DE DURABILIDAD 
 
Materiales utilizados para el cálculo: 
 

Hormigones: (Resistencia característica a los 28 días) 
 

Marcos HA-30/B/20/IIa            fck  30 N/mm² 
   

Aceros: 
Armaduras pasivas B-500-S     fyk  500 N/mm² 

 
Criterios de durabilidad 
 

-Tipo de elemento: elementos en zona de humedad alta y para una vida útil: 100 años 
 
-Tipo de ambiente: lIa 
 

Tipo de cemento CEM I 
Mínimo contenido de cemento: 275 Kg/m³  
Resistencia mínima por durabilidad 25 N/mm²  
Máxima relación agua/cemento: a/c = 0,6 
Recubrimiento mínimo para fck > 30 N/mm²  y elementos prefabricados tomamos 25 
mm 
Fisura máxima de 0,3 mm  

 
-Módulo de elasticidad aproximado del hormigón: Ea = 30.000 N/mm².  
 
-Nivel de control de ejecución: INTENSO  
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2.3. NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS 
 
Hormigones:   Toda la obra 

Nivel de control estadístico γγγγC = 1,50 
 
Aceros:          Toda la obra 

Nivel de control normal γγγγS = 1,15 
 
Acciones: CONTROL INTENSO conforme a la EHE-08 y a la IAP 

G= 1,35 (acciones permanentes y reológicas) 
G*= 1,50 (acción del terreno) 
F= 1,50 (acciones variables) 

 
2.4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN 
 
Se ha considerado 0,20 N/mm² la tensión admisible del terreno de cimentación: La tensión admisible del 
terreno debería ser comprobada durante la ejecución de la obra. El coeficiente de balasto adoptado es 
de 80.000 kN/m³ y el ángulo de rozamiento estructura - terreno igual al del relleno considerado. 
 
2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS UTILIZADOS 
 
Se utilizará para el cálculo de los esfuerzos en la estructura un modelo de marco plano de  2,0 m de 
ancho, que representará la sección de estudio sometida a las solicitaciones más desfavorables.  
 
Una vez realizados los cálculos, se adoptarán como solicitaciones (esfuerzos, movimientos, etc.) de 
diseño, la envolvente de los obtenidos. Para el dimensionamiento y comprobación de secciones se 
actuará, en todo momento, de acuerdo con la normativa española EHE-08. 
 
El cálculo se realizará mediante el programa de cálculo WinEva a partir del cual se obtienen los 
esfuerzos utilizados para el dimensionamiento y comprobación de las distintas secciones del marco. 
Para la obtención de las armaduras necesarias según los criterios establecidos en la EHE-08, se ha 
utilizado hoja de cálculo. 
 
3. CÁLCULO DEL MARCO 
 
3.1. MODELO DE CÁLCULO DEL MARCO 
 
Consideramos el marco como una estructura enterrada consistente en un pórtico formado por las 
paredes laterales, la losa superior (dintel) y la losa inferior (solera) empotrados entre sí. La solera se 
apoya elásticamente sobre el terreno de cimentación que caracterizamos mediante un coeficiente de 
balasto K (t/m³). Consideramos que el terreno actúa únicamente en el sentido ascendente, no 
considerando ninguna presión cuando el marco se despega del terreno.  
 
El comportamiento de este tipo de estructuras es simétrico respecto a su eje vertical, tanto en la 
geometría como en las acciones y resultados.  
 
3.2. ACCIONES CONSIDERADAS 
 
A continuación se desglosan las cargas utilizadas en el dimensionamiento de la obra. 
 
3.2.1. Acciones permanentes 
 
3.2.1.1. Peso propio 
La carga se deduce de la geometría teórica de la estructura, considerando para la densidad del hormigón 
armado el valor 25 kN/m³. 
 
3.2.1.2. Peso pavimento 
Las cargas debidas a pavimentos se consideraran con un valor mínimo que sale del  espesor por  la 
densidad del material del pavimento y un máximo en el que se considera un incremento del 50 % en el 
espesor del pavimento. 
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-características de la capa asfáltica, con una densidad de 23,0 kN/m³.  

-características de la capa hormigón, con una densidad de 24,0 kN/m³.  
 
3.2.2. Acciones permanentes de valor no constante 
 
3.2.2.1. Acciones reológicas 
 
La fluencia y la retracción produce esfuerzos autoequilibrados en el alzado de los muros que no se 
tienen en cuenta en el cálculo de esfuerzos dado que no tienen ninguna trascendencia en la evaluación 
de la capacidad última de los muros. Sólo influyen en su comportamiento en servicio dado que producen 
fisuras verticales que afectan a su aspecto estético pudiendo afectar a la durabilidad de los elementos 
estructurales. Para lo que se disponen armadura mínima de retracción (Cuantía mínima geométrica). 
3.2.2.2. Acciones debidas al terreno. 
 
La acción del terreno sobre la estructura es doble: peso sobre elementos horizontales y empuje sobre 
elementos verticales:  
 
Acciones verticales: 

 
El peso se determinará aplicando al volumen de terreno que gravita sobre la superficie del elemento 
horizontal, el peso especifico del relleno vertido y compactado. En nuestro caso: 

-características del relleno calizo con una densidad aparente de 20,0 kN/m³ y un ángulo de 
rozamiento interno de 38º. 

-características del agua con peso específico de 10,0 kN/m³  

Acciones horizontales:  

Se considerará que las tensiones verticales actuando sobre un plano horizontal ejercen una presión 
horizontal sobre los hastiales de acuerdo con la teoría de Ranking. Como consideramos el marco muy 
poco deformable emplearemos el coeficiente de empuje al reposo, para calcular el valor de los empujes. 

Ko = 1- sen φ (siendo φ el  ángulo de rozamiento interno del relleno) Ko tiene un valor de: 

   Ko = 1- sen 38 = 0,384 
-En ningún caso, en que su actuación sea desfavorable para el efecto estudiado, el valor del 
empuje será inferior al equivalente empuje hidrostático de un fluido de peso específico igual a 5 
kN/m³. 
 -En ningún caso se considerará la actuación del empuje de tierras cuando su actuación sea 
favorable para el efecto en estudio. 

 
3.2.3. Acciones variables (Q) 
 
Cada una de las acciones variables puede considerarse con los siguientes valores 
representativos: 
 

• Valor característico Qk: valor de la acción cuando actúa aisladamente. 
• Valor de combinación Ψ0 Qk: valor de la acción cuando actúa en compañía de 
alguna otra acción variable. 
• Valor frecuente Ψ1 Qk: valor de la acción que es sobrepasado durante un 
período de corta duración respecto a la vida útil del puente. 
• Valor casi-permanente Ψ2 Qk: valor de la acción que es sobrepasado durante 
una gran parte de la vida útil del puente. 

 
3.2.3.1. Tren de cargas carro instrucción IAP-11 
 
Se considera el tren de cargas de la instrucción IAP-11 (carro de 600kN) circulando en sentido 
perpendicular al marco  
 
Como la anchura del marco tomada para el cálculo es menor a 4,5 m, por lo tanto, únicamente se ha 
considerado la existencia de 1 carril virtual de anchura 3,0 m y la actuación de un único vehículo pesado 
de dos ejes de 300 kN. 
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- La carga por eje (Qk) es de: 
 

Carril virtual Qk (kN) 

1 300 
 
Se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 

La separación transversal entre ruedas del mismo eje será de 2,00 m. La distancia longitudinal 
entre ejes será de 1,20 m 

             
Las dos ruedas de cada eje tendrán la misma carga, que será por tanto igual a 0,5Qik. 

 
A efectos de las comprobaciones generales, se supone que el vehículo pesado actúa centrado 
en el carril virtual. 

  
 

La carga puntual de cada rueda de un vehículo pesado se repartirá uniformemente en una 
superficie de contacto cuadrada de 0,4 m x 0,4 m y se considerará que esta se reparte con una 
pendiente de 1:1 (H:V), tanto a través del pavimento como de la mitad de la losa. Para el caso de 
dispersión de cargas a través de las tierras de relleno se utilizará un ángulo de 35º.  

 
- Además del vehículo pesado se ha considerado una carga uniformemente repartida de 9 kN/m² . 
 

Carril virtual qk (kN) 
1 9,0 

 
Esta sobrecarga uniforme se extiende, longitudinal y transversalmente, a todas las zonas donde su 
efecto resulte desfavorable para el elemento en estudio, incluso en aquellas ya ocupadas por algún 
vehículo pesado. 
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3.2.3.2. Sobrecarga de uso en terraplenes adyacentes a la estructura 
 
Para el cálculo de empujes del terreno sobre elementos de la estructura en contacto con él, se 
considerará actuando en la parte superior del terraplén, en la zona por donde pueda discurrir el tráfico, 
una sobrecarga uniforme de 10 kN/m².Lo que se traduce en unas cargas horizontales uniformemente 
distribuidas a lo largo de los hastiales del marco. 
Esta sobrecarga se tendrá en cuenta únicamente en los casos en que las cargas producidas por el 
tráfico actúen a una distancia, medida en horizontal, menor o igual a la mitad de la altura del elemento de 
la estructura sobre la que actué el empuje. 
 
3.2.3.3. Sobrecarga de nieve 
 
No se considera su acción en este proyecto. 
3.2.3.4. Presión hidrostática 
 
No se han tenido en cuenta los empujes producidos por Nivel Freático. 
 
3.2.3.5. Carga hidráulica 
 
La sobrecarga de agua en el interior del marco consta del peso de agua sobre la solera y del empuje 
hidrostático sobre la cara interior de los hastiales. 
Se ha tenido en cuenta la presión interior producida por el paso de agua a sección llena sin presión. 
 
3.2.4. Acciones accidentales 
 
3.2.4.1. Acciones sísmicas 
 
No se considera su acción en este proyecto dado que la aceleración sísmica básica es menor a 0,04g.  
 
3.3.1. Comprobación de los Estados Límites Últimos de agotamiento 
 
Se han obtenido las envolventes de los esfuerzos de flexión y cortante. 

 
3.3.1.1. Combinaciones de cálculo utilizadas 
Se han obtenido las envolventes de esfuerzos para las siguientes combinaciones de 
acciones: 
 
- Situaciones permanentes: 

 
Los coeficientes de mayoración de acciones (γγγγ*) y de combinación (ΨΨΨΨ*) adoptados son 
los especificados en la EHE-08 y en la IAP, se especifican en cuadro aparte (Combinación de hipótesis 
simples). 
 
3.3.1.2. Envolventes de esfuerzos 
 
Las envolventes pésimas de momentos flectores para las alturas máximas y mínimas de tierras sobre el 
dintel, los empuje horizontales y las sobre cargas obtenidas a partir de las combinaciones de cálculo 
definidas en el apartado anterior son las que se presentan el  apéndice resultados del cálculo 
 
3.3.1.3. E.L.U. de flexión y cortante 
 
Para obtener las armaduras necesarias frente a las acciones normales se ha utilizado una hoja de 
cálculo basada en la EHE-08 
 
3.3.1.4. Cuantías mínimas 
 
Las cuantías mínimas de armado tanto longitudinal como transversal son las especificadas en los 
artículos 37º, 42º y 44º de la EHE-08. 
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3.3.2. Comprobación de los Estados Límites de Servicio 
 
Se han obtenido los esfuerzos, desplazamientos y reacciones de cálculo para las combinaciones de 
acciones definidas en las normativas ya referidas. En concreto se han calculado las reacciones para la 
combinación característica, las deformaciones para la combinación frecuente y se ha comprobado el  
E.L.S. de fisuración para la combinación casi permanente. 
 
Combinaciones de cálculo utilizadas 
Se han obtenido las envolventes de esfuerzos para las siguientes combinaciones de acciones: 
 
- Combinación poco probable o característica: 
 

 
 

- Combinación frecuente: 

 
 
- Combinación cuasipermanente: 
 

 
Los coeficientes de mayoración de acciones ( *) y de combinación (Ψ*) adoptados son los especificados 
en la EHE-08 y en la IAP, se especifican en cuadro aparte (Combinación de hipótesis simples). 
 
3.3.2.1. Envolventes de esfuerzos 
 
Las envolventes pésimas de momentos flectores para las alturas máximas y mínimas de tierras sobre el 
dintel, los empuje horizontales y las sobre cargas obtenidas a partir de las combinaciones de cálculo 
definidas en el apartado anterior son las que se presentan el  apéndice resultados del cálculo 
 
3.3.2.2. E.L.S. de Fisuración 
 
Comprobamos que los valores obtenidos al aplicar la combinación casi-permanente no superan en 
ningún caso el valor del momento de fisuración definido en la EHE-08. 
 
3.3.2.3. Tensiones transmitidas al terreno en la base. 
 
Comprobamos que los valores obtenidos al aplicar la combinación poco-probable o rara no superan en 
ningún caso el valor de la tensión media admisible del terreno, este valor se podrá exceder en un 25% si 
se produce por el paso de la carga de tráfico. 
 
3.3.2.4. Comprobación de la flecha vertical. 
 
Acorde con la IAP-11 se verifica que la flecha vertical máxima correspondiente al valor frecuente de las 
sobrecargas de uso no supera el valor de L/1000.   
 
En los anexos siguientes se detallan las cargas, las combinaciones, los cálculos, los resultados  y los 
detalles de armado.  
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Quedando a su disposición para cualquier aclaración 
 

A  12 de octubre 2018 
Departamento técnico de  
Tuberías y Prefabricados Palau s.a. 
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ANEXO I  
Simulación suelo de apoyo: Método de Balasto 
Armaduras mínimas y secciones de cálculo 

 
Geometría del marco 

 
Simulación suelo de apoyo: Método de Balasto 

 
Para la simulación del efecto del terreno en elementos que trabajan apoyados sobre el terreno 
emplearemos el método de Balasto.   
 
El problema consiste en sustituir el efecto del terreno por un conjunto de muelles formados por barras 
de hormigón de sección muy pequeña ( Aeq) , para que solo transmita esfuerzos normales. 
 
- La hipótesis básica del método del Balasto consiste en suponer que, en cualquier punto del apoyo, 
el asiento es proporcional a la presión que en él se desarrolla, es decir 

 

          
Arep

F
p =  = Kb  δ          => 

bKrepA 

F
  =∂  

 
siendo:   

la presión  
Arep

F
p =  ,   

Arep = a .b (ver figura 3),   
δ =  al asiento   
y la constante de proporcionalidad Kb es el coeficiente de Balasto.  

 
La homogeneidad de la fórmula exige que Kb  tenga unidades de densidad; por tanto la hipótesis 
efectuada corresponde a suponer que el elemento flota sobre un líquido de densidad Kb. (Geotecnia y 
Cimientos J.A. Jimenez Salas). 
 
- Como el efecto del terreno lo queremos simular por un muelle en forma de barra  

 
 Figura 1 

 
tenemos que para un muelle:    F = Km  δ   

 
siendo:   
Km  la constante del muelle (kg/m ó T/m ó kg/cm) (ver figura 1) 

δ = la deformación o el asiento   
 

-Considerando la ley de Hooke en una barra tenemos:  
Aeq  E

L  F
=∂   
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Figura 2 
 

siendo:   
F= fuerza ,  
L = longitud de la barra  
E= módulo de  elasticidad del material (en este caso hormigón)  
Aeq = área de reparto del muelle (barra ficticia) (ver figura 2) 

 
 

Figura 3 
Operando  tenemos: 

 

rep
b A 

F
  K =∂ ;     

rep

m
b A 

  K
  K

∂
=∂ ;   

rep

m
b A 

  K
  K =  =>       Km  = Kb  Arep 

 
y    

bKrepA 

F
  =∂   y    

Aeq  E

L  F
=∂     =>         

  E

L A K
A repb

eq =  

 
 
Armaduras mínimas para marco con l < 7,5 m:  
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ANEXO II 
 

RECOMEDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE MARCOS Y GALERIAS DE SERVICIO 
 
La comprobada resistencia y durabilidad de los módulos prefabricados de hormigón armado convierten a 
estos elementos, en una solución ideal en un amplio abanico de soluciones técnicas para la Ingeniería 
Civil y la Edificación. 
 
RECEPCION 
 
El contratista deberá comprobar que las piezas suministradas corresponden a las solicitadas y  también 
que las piezas no tengan daños que puedan alterar su normal comportamiento, especialmente en los 
extremos. 
 
PREPARACION DE ZANJAS, TERRAPLENES Y ZONAS DE OBRA 
 
En cualquier caso y circunstancia, las labores de preparación de zanjas, terraplenes y zonas de obra 
deben hacerse de manera que se garantice la seguridad. 
 
Los materiales auxiliares para la instalación tales como elementos de elevación y puesta en obra, 
bombas de achique (si fueran necesarias), escaleras, elementos de control, etc... deben estar en obra 
preparados para su uso antes del inicio de la instalación. 
 
Las zanjas deben tener el ancho necesario para poder realizar los rellenos y compactaciones laterales 
con la seguridad adecuada pero sin sobrepasar los proyectados, ya que si así fuera, nos llevaría a sobre-
costes de excavación y mayores cargas sobre los elementos enterrados. 
 
APOYOS 
 
El fondo de la excavación debe estar libre de irregularidades así como de zonas blandas o duras que 
deben ser retiradas, manteniendo el nivel de fondo de excavación con material granular adecuadamente 
compactado. 
 
La cama de apoyo de estas piezas puede ser de material granular o de hormigón pobre, si bien, en caso 
de circunstancias especiales como rellenos no consolidados, terrenos inestables o de baja capacidad 
portante, etc... habrá que recurrir a soluciones específicas. En cualquier caso, siempre deberá estar bien 
nivelada, con el espesor preciso y tener la capacidad resistente suficiente para servir de cimentación a 
los elementos prefabricados. 
 
Los valores de espesor recomendados para circunstancias normales de terrenos y profundidades son: 
 
 - Cama granular...................... 15 a 20 cm. 
 - Cama de hormigón................. 7 a 10 cm. 
 
Cuando se utilice cama de hormigón, es conveniente situar una fina capa de regulación, bien arena o 
mortero, entre esta y la pieza prefabricada (3 a 5 cm). 
 
Importantísimo es también que la cama de apoyo tenga la pendiente proyectada para la instalación. 
 
En el caso de utilizar los módulos como pozo de registro (posición vertical) es importante conocer la 
resistencia del suelo de apoyo, dada la carga que generalmente pueden transmitir sobre todo a partir de 
5 m de profundidad. 
 
INSTALACION DE LOS MODULOS PREFABRICADOS  
 
Los marcos y galerías se colocan normalmente de abajo hacia arriba, con la boquilla macho si la hubiere 
situada  "aguas abajo" y la boquilla hembra situada "aguas arriba" y preparada para recibir la siguiente 
pieza a instalar.  
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Antes de su colocación, se deben revisar las piezas cuidando la limpieza y daños puntuales 
especialmente en las zonas de unión. 
 
Tuberías y Prefabricados Palau especificará como está previsto suspenderse las piezas si con bulones 
(tipo Deha) ó con  pinza.  
 
Deberán bajarse con cuidado a la cama de apoyo, ya preparada con anterioridad, centrando y alineando 
el extremo macho de la pieza con el extremo hembra de la ya colocada. No es conveniente alinearlos 
solo por un lado pues no se reparten de forma conveniente las tolerancias.  
 
Hay que cuidar que el material suelto de la cama de apoyo no entre en la zona de unión entre piezas 
durante su colocación. 
 
Si fuera necesario hacer ajustes de nivel, se debe sacar la pieza, volver a acondicionar la cama de apoyo 
y acto seguido, volver a colocarla, siendo una mala práctica el relleno puntual para ajuste de nivel, ya 
que se pierde el apoyo uniforme con el que se ha calculado. 
 
No se debe realizar el montaje con agua en la zanja pues impide una buena nivelación y se pierde 
asimismo la garantía del apoyo. El agua debe retirarse con bomba o evitar que llegue a la zanja. El uso 
de geotextiles puede ser adecuado para mejorar las condiciones de apoyo y drenaje. 
 
En el caso de utilizarse como pozo de registro o trabajando en vertical los módulos deberán aplomarse lo 
máximo posible para evitar descentramientos y movimientos durante  la operación de relleno. Deberán 
colocarse con mortero para evitar descentramientos durante el proceso de compactado, sobre todo en el 
caso de juntas planas testa-testa. 
 
RELLENO 
 
El relleno deberá empezarse tan pronto como sea posible tras la instalación de las piezas, siempre y 
cuando estas tengan la edad suficiente para garantizar su resistencia. 
 
Se realizará con material seleccionado y de manera que ambos laterales vayan subiendo a la vez en 
tongadas de 20 a 40 cm. de espesor y con una diferencia de nivel entre ambos laterales no superior a 50 
cm. El relleno inicial en la parte superior de la pieza se hará también en tongadas del mismo espesor, 
evitando bolos y piedras que pudieran dañarla (ver dibujo adjunto). 
 
Se evitará el uso de materiales helados y orgánicos. 
 
Tanto en el relleno lateral como en el superior de la pieza, se utilizarán medios de compactación ligeros o 
manuales para evitar posibles daños. 
 

 
Colocación ZANJA-TERRAPLÉN 
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En el caso de colocación múltiple, es decir dos o más marcos acoplados lateralmente, deberán 
rellenarse las juntas verticales entre marcos, con mortero u hormigón con tal de garantizar una 
transmisión de cargas uniforme a lo largo de los hastiales. 
 

 
 
Las cargas debidas a compactadores o vehículos de obra pueden condicionar el diseño de las piezas, 
por lo que si se espera que estas puedan ser afectadas por dichas cargas, se debe comunicar al 
fabricante con el fin de que realice las comprobaciones o estudios necesarios. 
 
Si el marco se ha de colocar con una altura de relleno inferior a 50 cm. Y tiene que soportar el paso de 
cargas móviles, es conveniente colocar una losa armada para evitar el movimiento relativo entre los 
distintos elementos. (ver figura adjunta) 
 
Para profundidades grandes u otras condiciones que así lo aconsejen, puede ser necesario un relleno 
tipo "zanja inducida" que reduce la carga sobre el elemento prefabricado (ver apartado siguiente). Este 
caso requiere un cálculo especial que realizaría nuestro Departamento Técnico. 
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EJECUCION DE LAS UNIONES, ACABADOS Y VARIOS 
 
Se recomienda colocar una tubería de drenaje, tal y como se indica en el esquema anterior, y un relleno 
de material filtrante a cada lado de la canalización. Es recomendable también la colocación de manta 
drenante y la impermeabilización de las piezas. 
 
Se recomienda no empezar el proceso de unión hasta que no esté totalmente terminado el proceso de 
relleno y compactación, sobre todos en obras donde los vehículos de aporte de tierras o montaje pasen 
por encima de los marcos recién colocados. 
 
Es conveniente colocar un geotextil, una lámina de polietileno ó una banda asfáltica en la de la zona de 
la junta en contacto con las tierras para evitar que estás penetren en su interior. 
 
El tipo de unión puede ser elástica o rígida según los materiales empleados en el rejuntado y sellado. 
 
Si se dispusiera unión elástica, se recomienda un relleno con cordón elastomérico o de cauchobutilo y 
una junta final de sellado interior a base de masilla elástica monocomponente de poliuretano con 
polimerización acelerada y elasticidad permanente como por ejemplo "Sikaflex 11-FC" para uniones en 
presencia de aguas limpias o su versión de gran resistencia al ataque químico "'Sikaflex Pro3WF" en su 
empleo con aguas residuales. El sellado externo puede realizarse con banda asfáltica. 
 
Si se dispusiera unión rígida, el sellado interior y rejuntado debe realizarse con mortero de cemento 
especial antirretracción. El sellado externo puede realizarse también con banda asfáltica. 
 
En aquellos usos, como en galerías de servicios que estén expuestas a altos niveles freáticos con 
independencia del drenaje lateral, es conveniente impermeabilizar todos los elementos, ya que si bien 
estos se fabrican con un hormigón de alta compacidad y baja absorción no son impermeables.  
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  
 
Si los marcos no se colocan directamente desde el camión y es preciso almacenarlos en obra, la forma 
de apoyo deberá ser igual a la especificada para su posición definitiva o deberán depositarse en terreno 
firme, sobre dos cabirones de madera de altura mayor de 10 cm y en la posición marcada en la figura. 
 
Para condiciones de almacenamiento distintas de las especificadas, deberá consultarse el departamento 
técnico de Tuberías y Prefabricados Palau 
 

 
 
 

CAJÓN PREFABRICADO
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ANEXO III 
 

CERTIFICADOS 
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ANEXO IV 

 

DESPIECE ARMADURAS 
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1. Introducció 

Un dels objectius principals del “Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena” és posar en 

relleu els valors ambientals i paisatgístics de l’entorn en el qual s’inscriu. Entre les principals actuacions 

del projecte s’inclouen les que tenen per objecte la restauració paisatgística dels marges del camí, com 

altres orientades a potenciar i millorar els hàbitats naturals que es troben en el seu entorn immediat. 

Tenint en compte l’extensa longitud del camí, aquestes actuacions s’han centrat en àmbits concrets del 

projecte: això és, principalment en els punts de creuament de la Via Blava amb la riera d’Òdena, i també 

en altres àmbits en els quals es detecten impactes o amenaces derivats de la ocupació de ribes i riberes 

amb usos diversos. 

En aquest Annex es descriuen les actuacions i solucions constructives del Projecte encaminades a 

millorar la integració paisatgística de la Via Blava i a potenciar els espais de ribera més immediats. 

Aquestes actuacions s’han definit atenent als criteris generals següents:  

― S’ha procurat mantenir i potenciar les condicions de naturalitat de l’espai fluvial. Sempre que ha 

estat possible, s’ha evitat l’afecció a unitats arbòries d’interès, adaptant el traçat del camí a la 

presència d’aquests elements. 

― En les plantacions s’utilitzen espècies arbòries, arbustives i herbàcies autòctones, pròpies dels 

boscos de ribera de la zona, o bé de l’entorn agro-forestal proper. 

En els diferents apartats d’aquest Annex es descriuen els criteris específics que s’han tingut en compte 

en el disseny de les propostes d’integració paisatgística i restauració ambiental, les tipologies concretes 

de tractament (actuacions prèvies, espècies vegetals considerades, densitats i distribució, etc.) i les 

actuacions de manteniment que es consideren necessàries durant el primer any de garantia, per assolir 

una correcta implementació de la vegetació. 

2. Proposta general d’integració ambiental i paisatgística 

2.1. Àmbits d’actuació 

Els àmbits d’actuació del present Projecte pel que fa a la restauració ambiental i paisatgística són els 

següents: 

― Espais popers a la traça, en els quals s’han generat moviments de terres. En general, en tots 

els trams de camí nou que discorren per entorns forestals o agro-forestals s’aplicarà un tractament 

de millora de la franja de terrenys immediatament adjacent a la traça, amb l’objectiu de condicionar 

els espais afectats pels moviments de terres necessaris per a la configuració del camí (els quals 

donaran lloc a petits desmunts, terraplens, motes de terra vegetal i cunetes de terres). Aquest 

tractament inclourà, com a mínim, l’estesa de terra vegetal i l’aplicació d’una hidrosembra 

d’espècies herbàcies, per evitar la formació de xaragalls i el deteriorament de terraplens i motes. 

― Zones d’Integració Paisatgística (ZIP). Es situen a banda i banda del camí fluvial, en una franja 

de 3 m d'amplada màxima, que es correspon amb l’Espai de Protecció  de la Via Blava que estableix 

el Pla Especial Urbanístic Autònom per al desenvolupament del Parc fluvial a les rieres d’Òdena, 

Castellolí i Güells (PEUA). En aquests espais es proposa un tractament de restauració vegetal 

intensiu, consistent en plantacions d’espècies arbòries i arbustives i/o hidrosembra d’espècies 

herbàcies. Depenent de la situació del camí respecte de l’espai fluvial, es proposen diferents 

tipologies de plantació, amb espècies pròpies dels hàbitats agro-forestals (PL1, quan el camí es 

troba allunyat de la zona d’influència del riu) o bé amb espècies pròpies dels hàbitats de ribera 

(PL2, quan el camí s’aproxima a la zona d’influència del riu).  

― Zones de Recuperació de l’espai fluvial (ZREF). En general, es tracta d’àmbits de ribera ocupats 

per hortes familiars o per altres tipus d’ocupacions, en les quals es detecten impactes sobre el medi 

fluvial: pèrdua de vegetació natural de ribera, impactes paisatgístics, increment del risc 

d’avingudes, ocupacions de la zona de servitud, etc. Alguns d’aquests àmbits desenvolupen les 

previsions fetes pel PEUA en els sòls qualificats dins el Sistema d’Integració i Protecció de la Via 

Blava (Clau PVB); altres, en canvi, es situen plenament dins el Domini Públic Hidràulic (DPH), i per 

tant queden fora de l’àmbit del PEUA.  

En qualsevol dels dos casos es proposa la millora de l’espai fluvial, mitjançant actuacions de 

recuperació geomorfològica i de revegetació amb espècies pròpies dels hàbitats de ribera. En els 

llocs on es troben hortes i/o construccions ocupant el Domini Públic Hidràulic (DPH), es proposa el 

seu desmantellament i/o enderrocament. Amb caràcter general, també es proposa l’eradicació 

d’espècies exòtiques invasores (principalment, la canya americana). Les revegetacions 

proposades en aquest àmbits són menys intensives que en les ZIP’s, amb una densitat de plantació 

menor.  

― Espais afectats per instal·lacions d’obra. En els diferents àmbits que resultin afectats per les 

instal·lacions d’obra (parcs de maquinaria, zones d’abassegament de terres i/o materials d’obra), 

per l’obertura d’accessos temporals a zones de treball, o pel pas de maquinària, es preveu la 

restitució morfològica del terreny, la recuperació de les capes de sòl edàfic adequat (que haurà de 

ser prèviament retirat), i la restitució de la coberta vegetal mitjançant l’aplicació d’una sembra 

d’herbàcies. 

Tenint en compte la longitud de la Via Blava, les Zones d’Integració Paisatgística i les Zones de 

Recuperació de l’Espai Fluvial s’han definit de forma discontinua, intensificant els tractaments d’integració 

i/o restauració en aquells àmbits de major interès visual, així com en els que es detecta algun tipus 

d’impacte ambientals o paisatgístic. 

La selecció dels àmbits ZIP i ZREF s’ha dut a terme a partir de l’anàlisi de la situació actual de 

l’emplaçament, i de les visuals externes i internes de la futura Via Blava. Com a resultat d’aquesta anàlisi 

s’han definit diferents Sectors amb tractaments específics d’integració i/o restauració ambiental. A 

la taula següent es resumeix la localització d’aquests sectors, la seva superfície i el tipus de tractament 

general que es preveu en cadascun d’ells. 

Via Blava riera d’Òdena: Sectors amb tractaments específics d’Integració i/o restauració ambiental 

Sector Nom/Localització PK aproximat Superfície 
total (m2) 

Tipus 
tractament 

Sector 1 Cal Teixidor Del PK 0+592 al PK 0+717 825,10 ZIP/ZREF 

Sector 2 Cal Roca Del PK 2+400 al PK 2+700 496,90 ZIP 

Sector 3 Meandre de Cal Roca + gual Del PK 2+700 al PK 2+900 3.649,90 ZIP/ZREF 

Sector 4 Camps de El Coto Del PK 3+000 al PK 3+160 288,80 ZIP 

Sector 5 Gual del Cementiri Del PK 3+380 al PK 3+630 1.061,40 ZIP/ZREF 

Sector 6 Meandre del Cementiri Del PK 3+680 al PK 4+000 7.417,00 ZIP/ZREF 

Sector 7 Gual C/Països Baixos Del PK 4+270 al PK 4+290 103,70 ZREF 

Sector 8 Camps de la Casa Nova Del PK 4+290 al PK 4+700 897,30 ZIP 

Sector 9 Gual de la Casa Nova Del PK 4+740 al PK 4+795 472,80 ZREF 

Sector 10 Polígon Les Comes Del PK 4+820 al PK 5+110 2.298,60 ZIP/ZREF 

Sector 11 Can Busqué Del PK 5+250 al PK 5+750 11.171,20 ZIP/ZREF 

Sector 12 C/d'Alemanya Del PK 5+830 al PK 6+120 1.284,10 ZIP 

Sector 13 Desembocadura Del PK 7+100 al PK 7+250 640,40 ZIP 
 

Total 
 

30.607,20 
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La localització de cadascun dels Sectors d’integració i/o restauració que es proposen es recull en els 

plànols núm. 4.n. Planta general d’actuacions (vegeu Document 2. Plànols). 

2.2. Tipologies de tractament 

En el present Projecte es proposen els següents grans tipus de tractaments:  

 Tractaments d’estabilització de terraplens, motes i cunetes generats en trams d’obertura de camí 

nou (hidrosembres). 

 Plantacions d’Integració paisatgística en àmbits localitzats (ZIP’s): PL1 i PL2  

 Plantacions de Recuperació de l’Espai Fluvial en àmbits localitzats (ZREF’s): PL3 i PL4 

 Estabilització de talussos i zones erosives amb tècniques de bioenginyeria (Feixines Vives i estabilització 

de talussos amb mantes orgàniques).  

A la taula següent es resumeixen les característiques generals de les zones o àmbits en els quals es 

preveuen actuacions d’integració paisatgística i restauració ambiental i els tipus de tractament que es 

proposen. Aquests tractaments es descriuen amb detall en els apartats successius. 

Via Blava d’Òdena: Actuacions de millora ambiental i paisatgística 

Àmbit Descripció Tipologies de camí als 
quals aplica 

Tipus de tractaments 

Àmbit general de la 
Via Blava 

Trams de camí en 
els quals s’han 
creat terraplens, 
motes o cunetes. 

Trams de camí nou en zona 
agro-forestal: 

T1b, T1c. 

Trams de camí nou en zona 
agrícola o d’hortes: 

T2a, T2c i T2d. 

Trams de camí sobre 
terreny rocós: T5. 

Trams de camí propers a 
zones industrials: T6a. 

Configuració de motes de terra vegetal 
laterals al camí, amb les terres 
procedents del decapatge del camí: 
T2a, T2d i T6a 

Estesa d’una capa de terra vegetal de 
20 cm de gruix en terraplens amb 
pendent màxim 3H: 2V: T1b, T1c, T2b, 
T5b. 

Estesa de 20 cm de gruix de terra 
vegetal en cunetes:T1b, T1c, T2b, 
T5a,T5b. 

Hidrosembra amb espècies herbàcies 
de totes les superfícies amb terra 
vegetal. 

Zones d’Integració 
paisatgística (ZIP) 

Espais inclosos en 
l’Espai de Protecció  
de la Via Blava de 
3m d’amplada a 
banda i banda del 
camí, segons el 
PEUA 

Trams de camí allunyats del 
riu i franges situades en el 
costat muntanya de la Via 
Blava. 

 

PL1: Plantació d’espècies arbòries i 
arbustives pròpies de zones agro-
forestals amb alta densitat. 

Hidrosembra amb espècies herbàcies. 

Trams de camí propers a la 
zona d’influència del riu. 

PL2: Plantació d’espècies arbòries i 
arbustives de ribera amb alta 
densitat. 

Hidrosembra amb espècies herbàcies. 

Zones de 
recuperació de 
l’espai fluvial 
(ZREF) 

Espais qualificats 
dins el Sistema 
d’Integració i 
Protecció de la Via 
Blava (Clau PVB) i 
altres espais situats 
en el Domini Públic 
Hidràulic (DPH).  

Llocs amb hortes familiars 
en el DPH i/o la Zona fluvial. 

 

Desmantellament de construccions 
existents i recuperació geomorfològica. 

PL3: Plantació de restitució del bosc 
de ribera (mosaics d’albereda i 
salzeda) 

Hidrosembres. 

Nous trams de camí que 
interfereixen directament 
amb l’espai fluvial: T1g. 

PL4: Plantació d’estabilització de 
marges fluvials 

Estabilització de talussos i zones 
erosives amb tècniques de 
bioenginyeria (Feixines Vives i 
mantes orgàniques) 

Via Blava d’Òdena: Actuacions de millora ambiental i paisatgística 

Àmbit Descripció Tipologies de camí als 
quals aplica 

Tipus de tractaments 

Àmbits d’ocupació 
temporal 

 Zones d’instal·lacions 
auxiliars d’obra (parc de 
maquinària, zones d’aplec 
de terres i materials, etc.). 

Camins d’obra. 

Altres zones de treball. 

Restitució geomorfològica mitjançant 
retirada de materials i reposició de la 
capa de terra vegetal. 

Hidrosembra amb espècies herbàcies. 

 

Els tipus generals de tractament es poden veure en el plànol 3.3. Seccions tipus. En el plànol 8. 

Plantacions es poden veure els detalls dels tractaments d’integració i/o restauració ambiental i les 

espècies vegetals proposades per a cadascun d’ells (vegeu Document 2. Plànols). 

La distribució de tractaments per cadascun del Sectors amb tractaments específics d’integració i/o 

restauració es recull a la taula següent: 

Via Blava d’Òdena: Superfícies i tipus de plantacions per sectors 

Sectors ZIP1 
(PL1) 

ZIP2 
(PL2) 

ZREF1 
(PL3) 

ZREF2 
(PL4) 

Feixines (ml) Superfície 
total Sector 

(m2) 

Sector 1 272,30 249,00 123,80 180,00 26,10 825,10 

Sector 2 496,90 0,00 0,00 0,00 0,00 496,90 

Sector 3 0,00 531,10 2.228,60 890,20 69,50 3.649,90 

Sector 4 288,80 0,00 0,00 0,00 0,00 288,80 

Sector 5 232,90 544,80 224,50 59,20 0,00 1.061,40 

Sector 6 0,00 1.187,40 6.229,60 0,00 0,00 7.417,00 

Sector 7 0,00 0,00 103,70 0,00 0,00 103,70 

Sector 8 0,00 897,30 0,00 0,00 0,00 897,30 

Sector 9 0,00 0,00 258,20 214,60 23,20 472,80 

Sector 10 698,60 552,60 432,50 614,90 163,80 2.298,60 

Sector 11 3.926,30 2.660,90 3.327,50 1.256,50 299,00 11.171,20 

Sector 12 490,50 793,60 0,00 0,00 0,00 1.284,10 

Sector 13 494,70 145,70 0,00 0,00 0,00 640,40 

Total 6.901,00 7.562,40 12.928,40 3.215,40 581,60 30.607,20 

En conjunt, es preveuen tractaments específics d’integració paisatgística i restauració ambiental en uns 

30.607 m2 a l’entorn de la Via Blava d’Òdena.    

3. Descripció dels tractaments 

3.1. Tractaments d’integració paisatgística 

Aquest tipus de tractaments s’apliquen a espais immediatament contigus a la traça del camí, inclosos en 

l’Espai de Protecció  de la Via Blava que estableix el PEUA, i que es correspon a una franja de 3 m d’amplada 

a banda i banda del mateix.  

En aquests espais es proposa un tractament de restauració vegetal intensiu, consistent en plantacions 

d’espècies arbòries i arbustives i/o hidrosembra d’espècies herbàcies, amb una densitat de plantació 

mitjana-alta. Depenent de la situació del camí respecte de l’espai fluvial, es proposen dues tipologies de 

plantació: 



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 

Annex 9. Plantacions i Sembres Pàgina 7 

― Plantació tipus 1 (PL1): S’aplica en àmbits relativament allunyats del riu, en els quals predominen 

els boscos i les bosquines mediterrànies típiques (pinedes, alzinars i matollars com ara les 

garrigues i les brolles), o bé els conreus de secà. També s’aplica en els trams de la Via Blava en 

els quals es vol crear un cert apantallament visual (per minimitzar la visió d’instal·lacions industrials) 

o bé per separar físicament dos àmbits clarament diferenciats (camí/zona industrial o bé 

camí/hortes). Finalment, també es proposen en trams localitzats d’obertura de camí en zones 

agrícoles, per crear discontinuïtats visuals i generar ombres que permetin un millor gaudi dels 

recorreguts. En aquests casos, es proposa la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies 

dels alzinars, amb una densitat mitjana de plantació de 3.100 peus/ha. 

― Plantació de tipus 2 (PL2): S’aplica en àmbits en què el camí s’aproxima al riu, on les condicions 

ambientals (humitat atmosfèrica i edàfica, disponibilitat hídrica elevada, etc.) permeten el 

desenvolupament d’una vegetació de caràcter azonal, això és, els boscos i les bosquines de ribera. 

En aquests casos, es proposa la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies de les alberedes 

i salzedes, amb una densitat mitjana de plantació de 3.100 peus/ha. 

En aquests àmbits es proposen les actuacions generals següents:  

• Configuració d’una mota de terres de separació entre el camí i la zona agrícola, industrial o d’horta, 

amb la terra vegetal obtinguda en les operacions de decapatge per a l’obertura de trams de camí 

nou. 

• Aportació d’una capa de 20 cm de gruix mínim de terra vegetal en els talussos de nova creació 

(desmunts i terraplens) per a la configuració del camí, amb un pendent màxim 3H:2V, amb la terra 

vegetal obtinguda en les operacions de decapatge. 

• Aportació d’una capa de 20 cm de gruix mínim de terra vegetal en les cunetes configurades per al 

drenatge longitudinal de les aigües d’escorrentiu.  

• Plantació arbòria i arbustiva de les motes de terra vegetal, terraplens i altres superfícies planeres 

configurades a les proximitats de la Via Blava (PL1 i PL2). 

• Hidrosembra de les motes de terra vegetal, terraplens i cunetes. 

3.1.1. Plantació d’espècies pròpies de zones agro-forestals amb alta densitat (PL1) 

Aquest tipus de plantacions s’aplica en àmbits relativament allunyats del riu, sense la influència de les 

condicions de ribera. Tenint en compte les condicions edafoclimàtiques de l’entorn, s’han escollit espècies 

pròpies del domini de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale).  

L’alzinar litoral és el típic bosc mediterrani d’influència marítima, en el que predomina clarament l’alzina 

(Quercus ilex ssp.ilex), acompanyada sovint pel pi blanc (Pinus halepensis), i un ric sotabosc, format per 

espècies arbustives i lianoides adaptades a llocs ombrívols. En el present projecte, tanmateix, 

acompanyant a l’alzina es proposa la plantació d’unitats de roure martinenc (Quercus humilis), lledoner 

(Celtis australis) i auró negre (Acer monspessulanum), amb l’objectiu de simular una certa transició entre 

les zones forestals pròpiament dites i els espais de ribera, i alhora diversificar els cromatismes de les 

capçades dels arbres. Acompanyant les unitats arbòries, es proposa la plantació d’espècies arbustives 

adaptades a una certa insolació, ja que no es preveu que es puguin recrear les condicions ombrívoles 

que predominen en el sotabosc dels alzinars. A aquesta composició s’hi ha afegit també el magraner 

(Punica granatum), espècie característica dels entorns agrícoles, i l’aranyoner (Prunus spinosa); 

ambdues espècies són de gran interès per a la fauna propera, pels seus fruits. 

En general, les espècies seleccionades tenen uns requeriments d’aigua menys exigents que les que es 

troben en els ambients fluvials.  

A la taula següent es resumeixen les espècies que es proposen per aquest tipus de plantacions, les mides 

i tipus de presentació, la mida del forat de plantació, així com la seva proporció en el conjunt de la 

plantació i distància mínima entre unitats: 

PL1 Presentació Mida (cm) Densitat 
(Uts/ha) 

% Forat de 
plantació 

Tutor Marc de 
plantació 

Arbres               

Acer monspessulanum CL 10 L 150-200 100 16,67 0,4 x 0,4 x 0,4 SI 4 x 4 m 

Celtis australis CL 10 L 150-200 100 16,67 0,4 x 0,4 x 0,4 SI 4 x 4 m 

Quercus ilex CL 10 L 150-200 200 33,33 0,4 x 0,4 x 0,4 SI 4 x 4 m 

Quercus humilis CL 10 L 150-200 200 33,33 0,4 x 0,4 x 0,4 SI 4 x 4 m 

      600 100,00     
 

Arbusts             
 

Cistus albidus AF 300 20-30 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

Cistus monspeliensis AF 300 20-30 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

Prunus spinosa AF 300 20-30 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

Punica granatum AF 300 20-30 250 10,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

Rosmarinus officinalis AF 300 20-30 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

Spartium junceum AF 300 20-30 250 10,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

      2.500 100,00      

 

Les espècies a emprar seran, en tots els casos, espècies autòctones, evitant l’ús de varietats de jardineria 

i/o espècies no autòctones de la zona. 

Les unitats arbòries es presentaran en contenidor de 10 litres (C 10L). Les unitats arbustives es 

presentaran en alvèol forestal de 300 cc (AF 300). 

La densitat de plantació total és de 3.100 u/ha, imitant la distribució natural d’aquestes formacions. El 

marc de plantació per a les unitats arbòries serà de 4 x 4m, i per a les espècies arbustives serà de 2 x 

2m, aproximadament.  

Les unitats arbustives es plantaran amb una distribució aleatòria d’espècies, i al portell, evitant les 

alineacions. 

La plantació inclourà l'excavació de clot de plantació, la formació i revisió de l’escocell, la instal·lació d’un 

protector de base i forestal, la incorporació d'esmenes i adobs, els regs d'arrelament i totes les tasques 

de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció 

de l'obra. 

En el cas dels arbres (Quercus ilex, Quercus humilis, Acer monspessulanum i Celtis australis ) es preveu 

la col·locació de tutors de fusta, amb les característiques indicades en el Plec de condicions tècniques i 

en el pressupost. Els tutors es col·locaran de manera que ni el material de fixació tutor-arbre, ni el propi 

tutor, provoquin ferides a l’escorça. 

3.1.2. Plantació d’espècies de ribera amb alta densitat (PL2) 

Aquest tipus de plantacions s’aplica en àmbits en què la Via Blava discorre molt propera al riu, així com 

en els trams en què intercepta directament amb les inundables (trams de camí amb tipologies de 

tractament T1g – nova estructura de pas). En aquests àmbits, les comunitats vegetals que es pretenen 

potenciar a la vora de la Via Blava corresponen a un mosaic d’albereda litoral (Vinco-Populetum albae) i 

de l’omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris).  

A la taula següent es resumeixen les espècies que es proposen per aquest tipus de plantacions, les mides 

i tipus de presentació, la mida del forat de plantació, així com la seva proporció en el conjunt de la 

plantació i distància mínima entre unitats: 
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PL2 Presentació Mida 
(perímetre 

a 1,20,) 

Densitat 
(Uts/ha) 

% Forat de 
plantació 

Tutor Marc de 
plantació 

Arbres              

Populus alba Pa de terra 10-12 cm 200 33,33 0,6 x 0,6 x 0,6 SI 4 x 4 m 

Fraxinus angustifolia Pa de terra 10-12 cm 200 33,33 0,6 x 0,6 x 0,6 SI 4 x 4 m 

Populus nigra Pa de terra 10-12 cm 100 16,67 0,6 x 0,6 x 0,6 SI 4 x 4 m 

Ulmus minor Pa de terra 10-12 cm 50 8,33 0,6 x 0,6 x 0,6 SI 4 x 4 m 

      600 100,00      

Arbusts               

Crataegus monogyna AF 300 20-30 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

Cornus sanguinea AF 300 20-30 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

Rosa canina AF 300 20-30 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

Rubus ulmifolius AF 300 15-20 300 12,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

Sambucus nigra AF 300 15-20 400 16,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

Clematis vitalba AF 300 15-20 300 12,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2 x 2 m 

      2.500 100,00      

 

Les espècies a emprar seran, en tots els casos, espècies autòctones, evitant l’ús de varietats de jardineria 

i/o espècies no autòctones de la zona. 

Les unitats arbòries es presentaran en pa de terra, degudament protegit. Les unitats arbustives es 

presentaran en alvèol forestal de 300 cc (AF 300). 

La densitat de plantació total és de 3.100 u/ha, imitant la distribució natural d’aquestes formacions. El 

marc de plantació per a les unitats arbòries serà de 4 x 4m, i per a les espècies arbustives serà de 2 x 

2m, aproximadament.  

Les unitats arbustives es plantaran amb una distribució aleatòria d’espècies, i al portell, evitant les 

alineacions. 

En el cas dels arbres (Populus alba, Fraxinus angustifolia, Populus nigra i Ulmus minor) es preveu la 

col·locació de tutors de fusta, amb les característiques indicades en el Plec de condicions tècniques i en 

el pressupost. Els tutors es col·locaran de manera que ni el material de fixació tutor-arbre, ni el propi tutor, 

provoquin ferides a l’escorça. 

3.2. Zones de recuperació de l’espai fluvial (ZREF) 

Les actuacions proposades en les Zones de recuperació de l’espai (ZREF) tenen per objectiu millorar 

espais propers a la Via Blava, en els quals s’identifica algun tipus d’impacte: ocupacions de la llera, pèrdua 

o simplificació de la vegetació natural de ribera, erosió dels marges fluvials, etc.  

Com s’ha comentat, es tracta d’àmbits de ribera ocupats per hortes familiars o per altres ocupacions de 

diferent naturalesa, en les quals es detecten diferents impactes o amenaces: pèrdua o degradació de la 

vegetació natural de ribera, impactes paisatgístics, increment del risc d’avingudes, ocupacions de la zona 

de servitud, etc.  

Les actuacions generals que es proposen són les següents:  

• Enderroc de construccions associades a les hortes i desmuntatge d’elements construïts 

(tancaments, murets, recs, etc.). Inclou la càrrega de tots els residus, el transport a abocador 

controlat, i el cànon d’abocament. 

• Esbrossades selectives de la vegetació, respectant aquelles unitats arbòries i arbustives que 

tinguin interès, i que corresponguin a espècies autòctones de la zona. 

• Tala i/o poda d’exemplars morts, secs, o amb signes evidents de presentar malalties o 

malformacions, i transport de les restes vegetals a abocador o centre de compostatge, inclòs el 

cànon d’abocament.   

• Eradicació d’espècies exòtiques invasores, i en particular de rodals de canya americana (Arundo 

donax). 

• Descompactació i millora del terreny, mitjançant  un subsolat (fins a una fondària de 0,5 m) i una 

passada amb rotocultor, rasclejat i perfilat del terreny 

• Revegetació de les ribes i riberes fluvials mitjançant plantacions de restitució de comunitats 

vegetals de ribera (PL3 i PL4). 

• Hidrosembra de les superfícies revegetades.  

 
Pel que fa a les plantacions, es proposen dos tipus de tractaments diferenciats: 

― Plantació de restitució i millora del bosc de ribera (PL3): S’aplica en àmbits planers situats a la 

llera d’aigües altes del riu, dins la Zona Fluvial (zona inundable delimitada per la cota d’inundació 

de l’avinguda de període de retorn de 10 anys) o dins el Sistema hídric (delimitada per la cota 

d’inundació de l’avinguda amb període de retorn de 100 anys). En aquests casos, es proposa la 

plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies dels boscos de ribera dominants al tram mig de 

la riera d’Òdena, que corresponen a una mosaic d’albereda litoral, omedes i salzedes. El tipus de 

tractament és de reforestació, amb unitats de plantació de mida petita, i una densitat de plantació 

de 2.000 peus/ha. 

― Plantació d’estabilització de marges fluvials 4 (PL4): S’aplica en els marges de la llera d’aigües 

baixes, en zones on la velocitat de l’aigua és elevada, i en les que es detecten problemes d’erosió 

dels talussos. Aquest tipus de tractament també s’aplica en els punts de creuament de la Via Blava 

amb la llera del riu, per reforçar l’estabilitat dels talussos fluvials en punts on es preveu la 

construcció de noves estructures de pas (guals). Es proposa l’ús d’espècies pròpies de les 

salzedes, amb unitats de plantació de mida petita, i una densitat de plantació de 3.000 peus/ha. 

A continuació es descriuen els diferents tractaments de restauració i tipologies de plantacions 

proposades. 

3.2.1. Enderroc de construccions i altres elements 

Prèviament als treballs de revegetació pròpiament dits, caldrà dur a terme treballs d’enderroc de les 

construccions existents, així com el desmuntatge de tots aquells elements que es trobin ocupant el Domini 

Públic Hidràulic, i que no disposin d’autorització i/o concessió d’ús: tancaments, murets, sèquies de reg, 

etc. 

Els treballs d’enderroc s’inclouen en el Capítol 1. Treballs previs del Pressupost del Projecte. La partida 

pressupostària corresponent a enderrocs inclou la càrrega amb contenidor, els mitjans mecànics i el 

transport a centre de reciclatge, a abocador o a centre de recollida i transferència autoritzat, així com el 

cànon d’abocament. 

Tenint en compte la gran quantitat d’elements que es poden trobar en les zones actualment ocupades 

per hortes, s’ha estimat un volum mig d’enderroc de 0,1 m3/m2. 

3.2.2. Esbrossada selectiva i neteja dels terrenys 

Un cop realitzats els enderrocs, es durà a terme una esbrossada selectiva de la vegetació, prèvia als 

treballs de descompactació i millora del terreny. En els treballs d’esbrossada ens mantindran els 

exemplars que pugui tenir interès en la revegetació posterior, corresponents a espècies pròpies de les 

comunitats de ribera (alberedes, omedes i salzedes), i que tinguin un port rellevant. La selecció dels 

exemplars a preservar es farà a criteri de la Direcció d’Obra.  
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Els treballs d’esbrossada selectiva s’estima que es durà a terme aproximadament en el 50% de les 

superfícies designades com a ZREF. Cal tenir en compte que una gran part d’aquestes superfícies no 

presenta vegetació actualment, o aquesta es troba molt esclarissada; en altres casos, una part 

considerable de la superfície està ocupada per rodals de canya americana, l’eliminació dels quals es 

tracta en un capítol a banda. 

Els treballs de condicionament previ també inclouran l’arrencada i retirada de peus arboris i arbustius que 

es trobin morts, caiguts o que presentin malalties o malformacions evidents, i que puguin comportar 

problemàtiques en cas d’avingudes. La selecció d’exemplars a retirar es farà a criteri de la Direcció 

d’Obra. 

Els treballs d’esbrossada necessaris per a l’obertura i/o condicionament del camí fluvial s’han inclòs en la 

Fase 1 del projecte. Les esbrossades necessàries en les ZREF s’han considerat en la Fase 2. Les partides 

pressupostàries corresponents a esbrossades i retirada de peus arboris i arbustius inclouen la càrrega i el 

transport de les restes vegetals a planta de compostatge o abocador autoritzat, i el cànon d’abocament. 

La neteja final dels terrenys a restaurar es completarà amb la retirada de tots els residus vegetals 

procedents de les esbrossades i tala de peus sobrants, així com de la vegetació seca o morta, arbres 

caiguts, etc. presents a la zona. També es retiraran altres residus que es puguin trobar, i hagin estat 

abocats de forma incontrolada, o arrossegats per les riuades: plàstics, fustes, etc.  

La gestió d’aquests residus i materials es farà d’acord amb la normativa vigent, i s’haurà d’acreditar la 

seva gestió mitjançant centres autoritzats. 

3.2.3. Eliminació de rodals de canya americana 

Aquesta actuació consisteix en l’esbrossada i retirada mecànica de rizomes de  canya americana (Arundo 

donax), amb l’objectiu d’eliminar aquesta espècie exòtica invasora, i permetre el desenvolupament de les 

espècies i els hàbitats propis de la riera d’Òdena.   

Aquesta actuació es centrarà principalment sobre els rodals de canya americana identificats en les ZREF, 

així com en alguns rodals de canya americana en zones on es proposen tractaments d’integració 

paisatgística (ZIP). En qualsevol dels dos casos, el tractament serà similar.  

La identificació de zones amb rodals de canya americana s’ha realitzat a partir de l’anàlisi d’ortofotoplànols a 

escala de treball 1:25.000. Posteriorment, s’han verificat els diferents rodals sobre el terreny. En termes 

generals, s’ha considerat que s’actuarà en el 50% de les superfícies identificades sobre l’ortofotoplànol.  

Els treballs s’executaran amb mitjans mecànics fins a una profunditat mínima de 0,5 m, tenint molta cura 

de no deixar trossos de rizomes en el terreny, ja que tenen una alta capacitat de rebrot. S’evitarà realitzar 

els treballs mecànics des de la llera fluvial. Caldrà anar especialment en compte de no afectar a espècies 

de ribera autòctones, en les zones on el canyar esdevé limítrof amb el bosc mixt de ribera, o quan es 

trobin unitats de ribera dins el propi canyar. En aquests casos, si és possible, la retirada del rizoma 

s’efectuarà de forma manual. 

Les restes vegetals generades amb l’esbrossada de la part aèria i dels rizoma de canya es traslladaran 

a un espai adequat dins la pròpia obra que reuneixi les característiques necessàries (situat fora de la 

zona inundable per avingudes de període de retorn de 10 anys, de topografia planera i sense vegetació), 

es procedirà al seu assecatge (durant un període mínim de 15 dies) i es realitzarà el seu triturat, fins 

assolir una dimensió d’entre 1 i 5 cm. El material triturat s’incorporarà al terreny a restaurar, a mode de 

mulch o encoixinat. 

En qualsevol cas, un cop retirat el rizoma de canya, i també amb posterioritat a l’estesa del material triturat 

sobre les zones a restaurar, es duran a terme diversos repassos manuals, per tal de garantir que no 

quedin rizomes de canya a la zona de tractament, i que rebrotin a partir de material no retirat. 

Els treballs d’eliminació de canya americana en ZREF’s s’inclouen en la Fase 2 del Pressupost del Projecte. 

La partida pressupostària inclou el repàs posterior de les zones tractades per evitar el rebrot de tiges. 

3.2.4. Treballs de millora del terreny 

Un cop realitzada els treballs d’esbrossada i neteja prèvia, i en els casos en què sigui necessari, es durà 

a terme una descompactació dels terrenys, amb l’objectiu d’airejar el sòl i millorar la seva capacitat per 

acollir les plantacions posteriors. La descompatació consistirà en el subsolament del terreny a una 

fondària mínima de 0,5m, i es completarà amb una passada amb rotocultor, rasclejat i perfilat del terreny 

amb mitjans mecànics.  

Els treballs de subsolament, rasclejat i perfilat final del terreny s’estima que es duran a terme 

aproximadament en el 50% de les superfícies designades com a ZREF. Aquests treballs s’inclouen en la 

Fase 2 del Pressupost del Projecte. 

3.2.5. Plantació de restitució del bosc de ribera (PL3) 

Un cop executades les actuacions prèvies descrites en els apartats anteriors, i completada la restitució 

morfològica, es procedirà a realitzar una plantació de reforestació de les superfícies recuperades, 

mitjançant l’ús d’espècies pròpies de les alberedes i les omedes.  

Els hàbitats que es volen potenciar i recuperar corresponen a un mosaic d’albereda litoral (Vinco-

Populetum albae) i de l’omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris).  

A la taula següent es resumeixen les espècies que es proposen per a la restitució del bosc de ribera, les 

mides i tipus de presentació, la mida del forat de plantació, així com la seva proporció en el conjunt de la 

plantació i distància mínima entre unitats: 

PL3 Presentació Mida Densitat 
(Uts/ha) 

% Forat de 
plantació 

Tutor Marc de 
plantació 

Arbres               

Populus alba AF 300 30-40 100 25,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 4,6 x 4,6 

Fraxinus angustifolia AF 300 30-40 100 25,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 4,6 x 4,6 

Populus nigra AF 300 30-40 50 12,50 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 4,6 x 4,6 

Salix alba AF 300 30-40 100 25,00 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 4,6 x 4,6 

Ulmus minor AF 300 30-40 50 12,50 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 4,6 x 4,6 

      400 100,00      

Arbusts               

Crataegus monogyna AF 300 20-30 500 31,25 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2,3 x 2,3 

Cornus sanguinea AF 300 20-30 500 31,25 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2,3 x 2,3 

Rosa canina AF 300 20-30 100 6,25 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2,3 x 2,3 

Rubus ulmifolius AF 300 15-20 100 6,25 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2,3 x 2,3 

Vitex agnus-castus AF 300 20-30 300 18,75 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2,3 x 2,3 

Clematis vitalba AF 300 15-20 100 6,25 0,1 x 0,1 x 0,1 NO 2,3 x 2,3 

      1.600 100,00      

 

Les espècies a emprar seran, en tots els casos, espècies autòctones, evitant l’ús de varietats de jardineria 

i/o espècies no autòctones de la zona. 

La densitat total de plantació és de 2.000 u/ha. El marc de plantació per a les unitats arbòries serà de 4,6 

x 4,6m, i per a les espècies arbustives serà de 2,3 x 2,3 m, aproximadament. Tanmateix, en llocs d’interès 

especial, es podrà reduir aquesta distància, a criteri de la D.F. La seva distribució serà irregular –al portell, 

tot evitant les alineacions. 

Totes les unitats de vegetació es presentaran en alvèol forestal de 300 cc (AF 300).  
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La plantació inclourà l'excavació de clot de plantació de 0,10 x 0,10 x 0,10 m, la formació i revisió de 

l’escocell, la instal·lació d’un protector de base i forestal, la incorporació d'esmenes i adobs, els regs 

d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta 

execució segons PPT fins la recepció de l'obra. 

3.2.6. Plantació d’estabilització de marges fluvials (PL4) 

Aquest tipus de plantacions es proposen en els trams del camí que interfereixen directament amb les 

ribes fluvials, en espais directament afectats per les crescudes dels rius. Les comunitats vegetals que es 

pretenen recrear corresponen a les salzedes – i, concretament, la salzeda de sarga (Saponario-Salicetum 

purpureae) - i als tamarigars (Tamaricetum canariensis), dues formacions que es troben habitualment a 

primera línia d’aigua, molt adaptades a les condicions d’inundabilitat, i que juguen un paper fonamental 

en l’estabilització dels marges fluvials i l’esmorteïment dels efectes de les avingudes d’aigua.  

A la taula següent es resumeixen les espècies que es proposen, les mides i tipus de presentació, la mida 

del forat de plantació, així com la seva proporció en el conjunt de la plantació i distància mínima entre 

unitats: 

PL4 Presentació Mida Densitat 
(Uts/ha) 

% Forat de 
plantació 

Marc de 
plantació 

Salix elaeagnos  (estaca) Estaques Ø 2-5 50-80 500 10,00 - 1,7 x 1,7 

Salix purpurea (estaca) Estaques Ø 2-5 50-80 500 10,00 - 1,7 x 1,7 

Salix elaeagnos (alveol) AF 300 30-50 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 1,7 x 1,7 

Salix purpurea (alveol) AF 300 30-50 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 1,7 x 1,7 

Tamarix canariensis AF 300 30-50 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 1,7 x 1,7 

Scirpus holoschoenus AF 300 30-50 500 20,00 0,1 x 0,1 x 0,1 1,7 x 1,7 

      3.000 100,00    

 

Les espècies a emprar seran, en tots els casos, espècies autòctones, evitant l’ús de varietats de jardineria 

i/o espècies no autòctones de la zona. 

Les unitats de Salix elaeagnos i Salix purpuera es presentaran en alvèol forestal de 300 cc (AF 300) i en 

format d’estaca llenyosa. Les unitats de Tamarix canariensis i Scirpus holschoenus es presentaran en 

alvèol forestal de 300 cc. 

Les estaques vives llenyoses seran no ramificades i procediran preferiblement de rodals propers a la 

zona d’obres, o del conjunt de la Conca d’Òdena. El marc de plantació, tant en el cas d’estaques com de 

planta presentada en alvèol forestal, serà de 1,7 x 1,7 metres, aproximadament. La distribució de les 

unitats serà irregular i al portell, evitant les alineacions. 

3.2.7. Estabilització de talussos amb feixines vives 

Aquesta actuació consisteix en la plantació de feixines vives formades per feixos de branques d’espècies 

vegetals llenyoses amb capacitat de reproducció vegetativa, lligades en forma de fus i ancorades amb 

estaques vives dins d’una rasa. 

Concretament, es preveu la col·locació de feixines vives al peu de talussos restaurats, en espais on s’ha 

recuperat el domini públic hidràulic, i en altres indrets on no és possible realitzar tractaments de plantació.  

L’objectiu  bàsic de l’actuació és una estabilització i protecció longitudinal de les vores i ribes del curs 

fluvial i afavorir la regeneració vegetal del bosc de ribera.  

La seva localització es pot veure en el plànol 3.2. Planta general de les actuacions. Es distribuiran de 

forma fragmentada en aquests espais, ocupant el 40% de les longituds indicades en els plànols. En el 

cas de presència de corbes es reforçarà la zona més exposada de la corba.  

Els detalls de la seva composició i mides es recull en el plànol 8. Plantacions. 

3.3. Amidaments detallat de plantacions 

A continuació es presenten les taules d’amidament detallat de plantacions per a cadascun dels sectors, 

trams i tipologies de plantació: 
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3.3.1. Taules resum de plantacions per sectors i tipologies de plantacions 

 

Resum plantació PL1 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8 Sector 9 Sector 10 Sector 11 Sector 12 Sector 13 TOTAL 

 

Superfície 272,30 496,90 0,00 288,80 232,90 0,00 0,00 0,00 0,00 698,60 3.926,30 490,50 494,70 6.901 m2 

Arbres caducifolis presentats en C 3L 

               

Acer monspessulanum 3 5 0 3 2 0 0 0 0 7 39 5 5 69 ut 

Celtis australis 3 5 0 3 2 0 0 0 0 7 39 5 5 69 ut 

Arbres perennifolis presentats en C 3L               

 

Quercus ilex 5 10 0 6 5 0 0 0 0 14 79 10 10 138 ut 

Quercus humilis 5 10 0 6 5 0 0 0 0 14 79 10 10 138 ut 

Arbust d'alzinar presentat en AF300              

  

Cistus albidus 14 25 0 14 12 0 0 0 0 35 196 25 25 345 ut 

Cistus monspeliensis 14 25 0 14 12 0 0 0 0 35 196 25 25 345 ut 

Prunus spinosa 14 25 0 14 12 0 0 0 0 35 196 25 25 345 ut 

Punica granatum 7 12 0 7 6 0 0 0 0 17 98 12 12 173 ut 

Rosmarinus officinalis 14 25 0 14 12 0 0 0 0 35 196 25 25 345 ut 

Spartium junceum 7 12 0 7 6 0 0 0 0 17 98 12 12 173 ut 

Total unitats 84 154 0 90 72 0 0 0 0 217 1.217 152 153 2.139 ut 

 

Resum plantació PL1 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8 Sector 9 Sector 10 Sector 11 Sector 12 Sector 13 TOTAL 
 

Superfície 249,00 0,00 531,10 0,00 544,80 1.187,40 0,00 897,30 0,00 552,60 2.660,90 793,60 145,70 7.562 m2 

Arbres caducifolis presentats en C 3L 
               

Populus alba 5 0 11 0 11 24 0 18 0 11 53 16 3 151 ut 

Fraxinus angustifolia 5 0 11 0 11 24 0 18 0 11 53 16 3 151 ut 

Populus nigra 2 0 5 0 5 12 0 9 0 6 27 8 1 76 ut 

Ulmus minor 2 0 5 0 5 12 0 9 0 6 27 8 1 76 ut 

Arbust de ribera presentat en AF300                

Crataegus monogyna 12 0 27 0 27 59 0 45 0 28 133 40 7 378 ut 

Cornus sanguinea 12 0 27 0 27 59 0 45 0 28 133 40 7 378 ut 

Rosa canina 12 0 27 0 27 59 0 45 0 28 133 40 7 378 ut 

Rubus ulmifolius 7 0 16 0 16 36 0 27 0 17 80 24 4 227 ut 

Sambucus nigra 10 0 21 0 22 47 0 36 0 22 106 32 6 302 ut 

Clematis vitalba 7 0 16 0 16 36 0 27 0 17 80 24 4 227 ut 

Total unitats 77 0 165 0 169 368 0 278 0 171 825 246 45 2.344 ut 
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Resum plantació PL3 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8 Sector 9 Sector 10 Sector 11 Sector 12 Sector 13 TOTAL 
 

Superfície 123,80 0,00 2.228,60 0,00 224,50 6.229,60 103,70 0,00 258,20 432,50 3.327,50 0,00 0,00 12.928 m2 

Arbres caducifolis presentats en AF 300 
               

Populus alba 1 0 22 0 2 62 1 0 3 4 33 0 0 129 ut 

Fraxinus angustifolia 1 0 22 0 2 62 1 0 3 4 33 0 0 129 ut 

Populus nigra 1 0 11 0 1 31 1 0 1 2 17 0 0 65 ut 

Salix alba 1 0 22 0 2 62 1 0 3 4 33 0 0 129 ut 

Ulmus minor 1 0 11 0 1 31 1 0 1 2 17 0 0 65 ut 

Arbust de ribera presentat en AF300                           
  

Crataegus monogyna 6 0 111 0 11 311 5 0 13 22 166 0 0 646 ut 

Cornus sanguinea 6 0 111 0 11 311 5 0 13 22 166 0 0 646 ut 

Rosa canina 1 0 22 0 2 62 1 0 3 4 33 0 0 129 ut 

Rubus ulmifolius 1 0 22 0 2 62 1 0 3 4 33 0 0 129 ut 

Vitex agnus-castus 4 0 67 0 7 187 3 0 8 13 100 0 0 388 ut 

Clematis vitalba 1 0 22 0 2 62 1 0 3 4 33 0 0 129 ut 

Total unitats 25 0 446 0 45 1.246 21 0 52 87 666 0 0 2.586 ut 

 

Resum plantació PL4 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8 Sector 9 Sector 10 Sector 11 Sector 12 Sector 13 TOTAL 
 

Superfície 180,00 0,00 890,20 0,00 59,20 0,00 0,00 0,00 214,60 614,90 1.256,50 0,00 0,00 3.215 m2 

Arbust tipus Salix presentat en estaca                           
  

Salix elaeagnos  (estaca) 9 0 45 0 3 0 0 0 11 31 63 0 0 161 ut 

Salix purpurea (estaca) 9 0 45 0 3 0 0 0 11 31 63 0 0 161 ut 

Arbust tipus Salix sp., Tamarix sp., i 
Scirpus sp. presentat en AF 300 

                          
  

Salix elaeagnos (alveol) 9 0 45 0 3 0 0 0 11 31 63 0 0 161 ut 

Salix purpurea (alveol) 9 0 45 0 3 0 0 0 11 31 63 0 0 161 ut 

Tamarix canariensis 9 0 45 0 3 0 0 0 11 31 63 0 0 161 ut 

Scirpus holoschoenus 9 0 45 0 3 0 0 0 11 31 63 0 0 161 ut 

Total unitats 54 0 267 0 18 0 0 0 64 184 377 0 0 965 ut 

 

Resum plantació de feixines Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8 Sector 9 Sector 10 Sector 11 Sector 12 Sector 13 TOTAL 
 

Longitud 26,10 0,00 69,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,20 163,80 299,00 0,00 0,00 581,60 
 

longitud feixines 10,44 0,00 27,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 65,52 119,60 0,00 0,00 232,64 ml 
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3.4. Hidrosembres 

La tècnica de la hidrosembra consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants 

sobre la superfície a sembrar, amb mitjans mecànics (hidrosembradora). 

Les hidrosembres s’aplicaran en els següents àmbits del Projecte: 

― Espais de millora de contorn. Trams en què es proposa l’obertura de camí nou, i que aquestes 

actuacions comporten la configuració de petits terraplens, petites motes de terra, o bé la formació 

de cunetes de terres. En aquests àmbits es proposa l’aplicació d’una hidrosembra amb l’objectiu 

d’estabilitzar el terreny i evitar la formació de xaragalls.  

• Hidrosembra de terraplens: tractaments T1b,T4b, T5b, T5c, T5e, T5f. 

• Hidrosembra de motes de terra vegetal: tractaments T2a i T6a. 

• Hidrosembra de cunetes de terres: tractaments T5b. 

― Zones d’Integració Paisatgística (ZIP): S’aplicarà una hidrosembra a totes les zones amb 

tractament d’integració paisatgística, tant si es troben en trams de camí de nova obertura com si 

es troben en trams de camí existent sobre els quals es proposen millores. L’amidament d’aquestes 

superfícies s’ha obtingut a partir de l’amidament de les zones amb plantació PL2.  

― Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial (ZREF):  tot i que en la majoria dels casos es tracta de 

terrenys planers, propers a l’àmbit fluvial, les actuacions prèvies de subsolat del terreny i posterior 

anivellació deixaran la capa de terra vegetal sense recobriment vegetal, pel que pot ser susceptible 

de ser erosionada (en el cas de pluges o de riuades). S’ha previst una hidrosembra en totes les 

superfícies amb una tipologia de plantació PL3 (plantació de restitució del bosc de ribera). 

No s’ha previst hidrosembra, en canvi, en les superfícies d’estabilització de marges fluvials amb 

salzeda (PL4), ja que es tracta de terrenys amb una elevada disponibilitat hídrica (per la proximitat 

al riu), pel que s’estima que es produirà una ràpida recuperació del recobriment herbaci del sòl, a 

partir del banc de llavors de la zona. 

En total, la superfície total a hidrosembrar es reparteix de la manera següent: 

Hidrosembres (m2) Fase 1 Fase 2 Total 

Fases/Lots Lot 1 Lot 2 
  

Espais de millora de contorn 576,00 12.270,00   12.846,00 

ZIP (plantació tipus PL1 i PL2)     14.463,40  

ZREF1 (plantació PL3)     12.928,40  

TOTAL     27.391,80 40.237,80 

 

La hidrosembra de superfícies afectades per l’obertura de trams de camí nou (terraplens i motes de terra 

dels tractaments tipus T1b, T2a i T6a) es durà a terme durant la Fase 1 del Projecte. La hidrosembra de 

les superfícies que es corresponen a Zones d’Integració Paisatgística (ZIP) en trams de camí existent i 

de les ZREF1 formarà part de la Fase 2 del projecte. 

Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les hidrosembres s’efectuarà immediatament després 

d’acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin 

programades en fase posterior. 

Els materials a emprar en les hidrosembres, així com l’execució de les mateixes, es durà a terme d’acord 

amb les prescripcions establertes en el Plec de Condicions tècniques del Projecte (vegeu Document 3. 

Plec). S’aplicarà una hidrosembra en dues passades (o dues capes). 

La mescla de llavors d’herbàcies que es proposa per a les hidrosembres es composarà d’espècies 

herbàcies graminoides i lleguminoses. Es proposa la següent composició d’espècies i percentatge de 

representació de cadascuna d’elles: 

Espècies hidrosembra % pes de la barreja 

Gramínies 80 

Festuca ovina 30 

Dactylis glomerata 20 

Lolium rigidum 20 

Brachypodium retusum 10 

Lleguminoses 20 

Melilotus alba 10 

Trifolium fragiferum 10 

 

La dosi d’aplicació serà de 300 kg/ha. 

La unitat d’obra inclou la hidrosembra de capa herbàcia en dues fases, inclòs el subministrament de tots els 

components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d’arrelament, així com el 

manteniment necessari fins a la recepció de l’obra. 

3.5. Manteniment 

El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec del Contractista, incloent les 

tasques necessàries per a garantir el desenvolupament satisfactori de les plantacions. A més de la 

reposició de les baixes, inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

― 8 regs de les unitats arbòries i arbustives plantades. No es preveu el reg de les unitats de salzeda, 

per considerar que aquestes tindran suficient aigua disponible. 

― 1 sega de les superfícies de les ZIP1 (PL1) i ZIP2 (PL2). 

Aquestes actuacions es duran a terme d’acord amb el calendari adjunt: 

Actuacions de 

manteniment 

gen. feb. març abril maig juny juliol agost set oct nov des 

Regs    1 1 1 2 2 1    

Segues      1       

Tractaments 

fitosanitaris 

tota la temporada segons necessitats 

reposicions tota la temporada segons necessitats 

 

Els costos derivats de les tasques de manteniment s’han inclòs en el Pressupost del Projecte executiu 

(vegeu Document 4). 
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1. Introducció 
En el present Annex valoren els béns i serveis que poden resultar afectats per l’execució de les 
actuacions del Projecte. 

L’àmbit del Projecte afecta terrenys dels termes municipals d’Òdena i d’Igualada, situats a la comarca de 
l’Anoia (Barcelona), i que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD).  

En conjunt, l’àmbit del Projecte inclou un recorregut d’uns 7,3 km al llarg de la riera d’Òdena. 

2. Terrenys afectats 
En aquest apartat s’identifiquen els àmbits d’afecció a terrenys de titularitat pública o privada que poden 
resultar afectats per l’obertura de nous trams de camins, així com per determinades actuacions 
localitzades (ZREF’s i AAE’s).  

Per a la valoració dels terrenys que poden resultar afectats s’han tingut en compte els criteris següents: 

― S’han considerat les superfícies afectades per l’obertura de nous trams de camí, així com per 
l’eixamplament de camins existents, tant en sòl no urbanitzable (sòl rústec) com en sòl urbà o 
urbanitzable. Es tracta de trams de camí que responen a les tipologies T1b, T1c, T2a, T2c, T5b, i 
T6a. 

― En els trams de camí existent en els quals únicament es proposa una millora o condicionament 
dels mateixos (regularització de sotracs o xaragalls, etc.) s’han considerat superfícies d’afectació 
quan es discorre per camins de titularitat privada, encara que la servituds de pas estigui 
consolidada. Es tracta de trams de camí que responen a les tipologies T3a, T4a, T4b, T6b, T7a. 
No s’han considerat afectacions quan el camí és de titularitat pública (tot i que aquesta situació 
també es recull a la taula adjunta). 

― Finalment, també s’han considerat les superfícies d’afecció corresponents a les Zones de 
Recuperació de l’Espai Fluvial (ZREF) i Miradors.   

En tots els casos, les superfícies d’afecció considerades s’han calculat a partir de l’amplada total 
d’ocupació de la traça (incloses cunetes, desmunts, terraplens i motes de terra arranjades), i no sobre 
l’amplada del camí. Aquestes amplades d’afectació s’indiquen degudament en el plànol 3.1. Seccions 
tipus del Projecte (vegeu Document 2. Plànols).  

Tota la informació necessària per a l’anàlisi dels béns afectats s’ha obtingut a partir de les dades 
cadastrals proporcionades pels Ajuntaments dels municipis d’Òdena i Igualada, així com de la Oficina 
Virtual del Cadastre (https://www.sedecatastro.gob.es/). 

D’altra banda, per a les actuacions de millora i/ condicionament de trams de camí existents, caldrà 
preveure una ocupació temporal en ambdós marges del camí, en una amplada variable entre 1 i 2 m.  

Els costos derivats de l’afecció temporal i/o permanent a terrenys de titularitat privada no han estat 
objecte de valoració. Aquesta valoració ha de ser objecte d’un Projecte d’expropiació específic, el qual 
sobrepassa l’abast del present Projecte executiu. 

En qualsevol cas, previ a l’inici de les obres en cada tram, el Promotor del projecte haurà de garantir la 
disponibilitat dels terrenys, ja sia per mitjà d’acords o convenis, o bé per compensacions econòmiques 
degudament valorades. 

2.1. Relació de parcel·les afectades 
A continuació s’adjunta la taula d’identificació de parcel·les afectades per l’execució del projecte. En 
aquesta taula s’indica la informació següent: 

― Número d’afectació (vegeu Plànol núm. 9. Béns i Serveis Afectats) 
― Municipi 
― Referència cadastral de la parcel·la afectada. 
― Polígon parcel·la i subparcel·la, d’acord amb a informació cadastral. 
― Ús principal de la parcel·la. 
― Titular 
― Superfície total de la parcel·la. 
― Superfície afectada per la Fase 1 del projecte (obertura  arranjament de la Via Blava i estructures 

acompanyants) 
― Superfície afectada per la Fase 2 del projecte (condicionament de les ZREF i altres superfícies 

complementàries) 
― Superfície d’ocupació temporal (mentre durin les obres: zones d’aplec provisional de terres o 

materials, zones d’ocupació durant la construcció d’estructures, parc de maquinària, etc.) 
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Núm. 
afectació 
(plànol) 

MUNICIPI REF.  
CADASTRAL 

Polígon Parcel·la Subparcel·la Tipus TITULAR Sup. Total parcel·la 
(m2) 

Afectació 
FASE 1 

(m2) 

Afectació 
FASE 2 

(m2) 

Ocupació 
temporal 

(m2) 

1 Òdena 08142A008001180000HY 8 118   Rústica Marimon Muntaner, Maria 35.841 1.982,9  300,00
          a Agrícola de secà     1.846,6    
          b Pineda explotable     136,3    
2 Òdena 08142A008000930000HQ 8 93   Rústica Tardà Jorba, Rosa 

Tardà Jorba, Josep 
125.068 3.106,8    

          f Pineda explotable     911,8    
          n Agrícola de secà     252,7    
          m Improductiu     1.346,6    
          q Horta regadiu     595,7    
3 Igualada 08101A003000170000GP 3 17   Rústica Roca Vilaplana, Maria 46.693,00 883,7 3.502,1 300,00
          b pinar maderable     871,3 2.849,5   
          e Agrícola de secà     12,4     
          f Horta regadiu       652,6   
4 Òdena 08142A015000280000HP 15 28   Rústica Roca Vilaplana, Maria 171.162 3.477,7 840,6   
          a Agrícola de secà     1.847,3 659,0   
          b Matollar     1.618,4 181,6   
          c Matollar     12,0    
5 Òdena 08142A015000780000HE 15 78   Rústica Mensa Valls, José Maria 21.625 912,4 919,8   
          a Agrícola de secà     685,4 866,6   
          c Agrícola de secà     47,8     
          e Pastures     179,2 53,2   
6 Òdena 08142A015000790000HS 15 79   Rústica Mensa Valls, José Maria 12.293 2.115,7 2.284,4   
          a Agrícola de secà     2.115,7 1.537,4   
          b Matollar       747,0   
7 Òdena 08142A015000790000HS 15 80   Rústica Mensa Valls, José Maria 5.841 96,1    
          a Matollar     96,1    
8 Igualada 6348005CG8064N0001RX       Urbana Ajuntament d'Igualada 8.119 528,2 125,9   
9 Òdena 08142A015000840000HU 15 84   Rústica Mensa Valls, José Maria 8.240 372,4  300,00
          b Improductiu     327,1    
          c Horta regadiu     45,3    

  TOTAL AFECTACIONS      13.211,8 7.609,9
 

La localització de cadascuna de les parcel·les afectades es pot veure en el plànols 9. Béns i Serveis afectats.
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3. Serveis afectats 

3.1. Infraestructures i xarxes de serveis existents 
Infraestructures viàries i ferroviàries 

 L’Autovia A-2, que travessa la Conca per la seva part septentrional, en direcció est-oest. 

 La carretera C-15, que en aquest tram discorre en direcció nord – sud, entre els T.M. de La Pobla 
de Claramunt, Vilanova del Camí, Castellolí i Òdena. Connecta la comarca de l’Anoia amb la 
comarca de l’Alt Penedès, en direcció Sud, i amb la comarca del Bages, en direcció Nord.  

 La carretera C-37, que uneix Igualada amb Manresa. Aquesta via forma part de l’Eix Diagonal, que 
connecta Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès-Igualada-Manresa. A l’àmbit del Projecte es 
troba la C-37z, que uneix Òdena amb Igualada, i que constitueix la principal via d’entrada al sector 
nord d’Igualada (i al polígon industrial Les Comes) des de l’autovia A-2.  

 L’antiga carretera N-II, entre el coll del Bruc i Santa Maria del Camí. A l’àmbit de l’estudi, destaca el 
traçat de la N-IIa, la qual constitueix l’accés principal als nuclis de Vilanova del Camí i Igualada pel 
sector Est, des de l’autovia A-2. L’antic traçat de la N-IIa esdevé l’Avinguda de Catalunya en entrar 
al nucli d’Igualada, un cop travessa la riera d’Òdena.  

 L’antiga carretera C-244, que discorre més o menys paral·lela a la riera d’Òdena, entre aquesta i el 
barri de Montserrat d’Igualada. Aquesta carretera és actualment de titularitat municipal, i entre 
Complex esportiu de Can Busqué i l’encreuament amb la línia del ferrocarril Barcelona-Igualada 
pren el nom d’Avinguda de Montserrat. 

 Ferrocarrils: línia de FGC que enllaça Barcelona amb Igualada, la qual transcorre resseguint el riu 
Anoia pel congost de Capellades. Aquesta línia intercepta la riera d’Òdena en el tram final de la 
mateixa, uns 500 metres aigües amunt de la seva desembocadura al riu Anoia. 

Infraestructures de gestió de l’aigua: 

 Connexió al Sistema d’abastament Ter-Llobregat. Aquestes actuacions estan incloses al  Pla 
Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya (PSAAC). L’any 2000 es va executar una primera fase 
d’aquest projecte, des del Llobregat fins a Piera, i posteriorment es va allargar aquesta connexió 
fins a la Pobla de Claramunt i fins el polígon industrial de Can Palà (T.M.de Castellolí).  

 Infraestructures de sanejament: D’acord amb la informació facilitada per l’ACA, aquesta àrea 
geogràfica compta amb diferents estacions de sanejament d’aigües residuals (EDAR’s) urbanes i 
industrials. El nucli d’Òdena no disposa d’EDAR. Les aigües residuals urbanes i industrials del 
nucli urbà d’Òdena, del polígon industrial Les Comes i del barri de Montserrat d’Igualada es 
recullen mitjançant una xarxa de col·lectors d’aigües residuals, la qual es disposa més o menys 
paral·lela als marges de la riera d’Òdena. El col·lector principal es disposa pel marge esquerre de 
la riera, i va a parar a l’EDAR d’Igualada (situada al TM de Vilanova del Camí).  

El traçat de les diverses infraestructures i xarxes de serveis s’ha tingut en compte en la definició de les 
propostes del Projecte.  

3.2. Afectació a xarxes de serveis existents 
L’àmbit en el qual s’inscriu el Projecte disposa de diverses xarxes de serveis urbans (clavegueram, 
xarxes de subministrament d’aigua potable, xarxes de subministrament elèctric, enllumenat públic, 
telefonia i telecomunicacions), especialment a les proximitats de les trames urbanes.  

 

Com a principals xarxes d’infraestructures properes cal esmentar les següents: 

3.2.1. Canonada d’abastament d’aigua d’ATLL 

D’acord amb la informació facilitada per part d’Aigües Ter Llobregat (ATLL), propera a la riera d’Òdena 
es disposa la Derivació municipal d’aigua d’Igualada. Aquesta derivació està constituïda per una 
canonada DN 500 acer i discorre en paral·lel a la riera d'Òdena, en el tram comprès entre el riu Anoia i 
l'Avinguda de Catalunya d'Igualada. 

La situació exacta d’aquesta canonada es pot consultar al plànol 2.3. Estat actual i actuacions prèvies. 

L’execució de les actuacions del Projecte no es preveu que puguin afectar les xarxes esmentades, atès 
que no es preveu l’excavació de rases de profunditat considerable, ni en sòl rústec ni en sòl urbà.  

3.2.2. Canonada d’aigües pluvials 

Paral·lel a la riera d’Òdena també discorre un col·lector de recollida d’aigües pluvials de l’ACA.  

La situació d’aquesta canonada es pot consultar al plànol 2.3. Estat actual i actuacions prèvies.  

Tanmateix, l’execució de les actuacions del Projecte no es preveu que puguin afectar la canonada 
esmentada, atès que no es preveu l’excavació de rases de profunditat considerable, ni en sòl rústec ni 
en sòl urbà.  

3.2.3. Xarxa d’enllumenat públic 

El projecte preveu les següents actuacions localitzades, les quals afecten la xarxa d’enllumenat públic 
existent:  

 Connexió de sistemes semafòrics automàtics a la xarxa d’enllumenat públic, en el punt en què es 
projecten guals semaforitzats: carretera C-37z d’Igualada a Òdena i Pont de Can Riba.  

 Desplaçament dels bàculs d’enllumenat públic en el tram de la Via Blava d’Òdena que discorre per 
sota del pont de la carretera N-IIa (Avinguda Catalunya) 

Els costos derivats d’aquestes connexions s’han contemplat en el Pressupost general del Projecte. 

El pressupost del Projecte, així mateix, inclou una partida alçada a justificar per a la restitució de serveis 
afectats durant l’execució de les obres, en el cas que aquests s’afectin accidentalment, i per a cadascun 
dels trams.  

En qualsevol cas, i abans d’iniciar les obres, caldrà fer una consulta a les diferents companyies que 
operen a la zona sobre els serveis existents amb l’objecte de valorar possibles afeccions no 
identificades en el present Projecte. 
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1. Introducció 
El present annex té com a objectiu establir les condicions temporals que, des del punt de vista del 
projectista, es consideren raonables per a l'execució de les obres del “Projecte executiu de la Via 
Blava de la riera d’Òdena”. 

Per a la definició del període de treball s’han tingut en compte els condicionants següents: 
1. S’ha procurat que les obres per a la construcció dels guals sobre la riera d’Òdena, es concentrin 

en el període de mínimes crescudes de riu, per tal de reduir els riscos derivats de les 
inundacions. Aquest període es concentra, habitualment, en els mesos d’estiu (de juny a 
setembre), i de forma secundària, a l’hivern (gener-febrer). Atès que les obres s’iniciaran al mes 
de març, caldrà avançar i concentrar al màxim l’execució dels gabions tal com es descriu més 
endavant 
 

2. S’ha procurat que els treballs de plantació i sembres es desenvolupin en els períodes més 
favorables per a la correcta implantació de la vegetació (això és, els mesos d’octubre a març, 
aproximadament), evitant els mesos de sequera estival. 

Els terminis que a continuació es fixen es corresponen tant amb el coneixement que es té de les obres 
d'aquestes característiques, de la seva problemàtica, dels rendiments actuals de la maquinària d'obra 
civil que s'aconsegueixen amb les tècniques habituals en aquest tipus de treballs, així com d'altres 
condicionants com els derivats de la influència de la climatologia de la zona, dels accessos existents, de 
la disponibilitat de materials, etc. 

El present Annex es descriu la temporització de les obres per a cadascun dels trams del Projecte, en 
funció de la complexitat de les mateixes i del pressupost assignat. 

2. Descripció de les obres 

2.1. Actuacions del Projecte 
Les principals actuacions que proposa el Projecte són les següents:  

 Actuacions per a la recuperació d’una xarxa de camins fluvials: El Projecte defineix un camí 
fluvial continu al llarg de la riera d’Òdena, en el tram comprès entre el nucli urbà d’Òdena i la seva 
desembocadura al riu Anoia, incloent actuacions de millora de trams existents, i també l’obertura de 
nous trams de camí. El camí projectat tindrà un ús preferentment peatonal, tot i que alguns trams 
s’han dissenyat per a un ús mixt (motoritzat i no motoritzat). Així, la major part dels camins 
proposats es configuren amb una amplada de 3 metres, i un paviment de terra o de tot-ú natural, 
apte per al pas de vehicles motoritzats. El Projecte preveu diferents tipologies constructives per 
a la Via Blava, definides d’acord amb la diagnosi de l’estat actual de cada tram, les 
característiques de l’entorn immediat, i la seva funcionalitat. Per a cadascuna d’elles es defineix 
una amplada d’ocupació, les actuacions necessàries per a la seva execució (esbrossades, 
moviments de terres, aportació de materials), el tipus de paviments, les possibles estructures 
acompanyants (gabions de protecció, etc.), els elements de drenatge longitudinal (cunetes) i altres 
elements del mobiliari urbà (baranes, etc.).  

 El projecte també inclou la definició constructiva de les estructures de pas (guals) en els 
punts de creuament amb la riera d’Òdena per tal de donar continuïtat a la traça del camí 
proposada. En total, es proposen 7 estructures de creuament. 

 Actuacions de millora ambiental i paisatgística dels marges de ribera: corresponen a 
actuacions d’integració paisatgística de la Via Blava així com actuacions de recuperació de lleres i 
marges fluvials, incloent-ne l’eliminació d’ocupacions diverses (tanques, casetes, infraestructures, 
etc.), la restauració morfològica, i la plantació d’arbres i arbust de ribera. Les actuacions de millora 
de l’espai fluvial es concreten en les Zones d’Integració Paisatgística (ZIP) i les Zones de 
Recuperació de l’Espai Fluvial (ZREF). 

 Actuacions de senyalització i divulgació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals de 
l’espai. El projecte inclou una proposta de miradors paisatgístics (en punts més o menys elevats 
del territori, d’amplitud visual àmplia) i de punts de referència dels itineraris (definits a l’entorn 
d’elements de valor ambiental, històric o cultural). En aquests punts s’han definit els tractaments 
necessaris per a la seva adequació, els elements acompanyants (baranes de protecció i/o 
delimitació, etc.), i una proposta de localització de senyalètica. 

Cadascuna d’aquestes actuacions es descriuen a la Memòria del Projecte. La seva justificació, així com 
altres característiques executives, es descriuen amb més detall en els Annexes núm. 6 Tipologies 
constructives, núm. 7. Moviments de terres, núm. 8. Càlculs estructurals i núm. 9 Plantacions i sembres. 

2.2. Instal·lacions d’obra 
A continuació es descriuen les obres corresponents a la construcció i equipament de les instal·lacions 
d'obra: 

2.2.1. Zones auxiliars d’obra 

Tenint en compte les diferents actuacions d’obra, el seu abast territorial, així com el seu probable 
desenvolupament per fases, s’estima que serà necessari habilitar diferents zones auxiliars d’obra, on es 
puguin ubicar les casetes d’obra, el parc de maquinària i altres zones auxiliars. Aquestes zones hauran 
de complir les condicions establertes a l’apartat 5.2 de l’Annex 2 (Estudi Ambiental), relatives a les 
mesures a aplicar per a la correcta gestió ambiental de l’obra. En aquest sentit, els parcs de maquinària 
hauran de localitzar-se en llocs de baixa sensibilitat ambiental (evitant l‘afecció a zones inundables, 
properes a cursos fluvials, així com superfícies amb vegetació d’interès, etc.).  

La localització d’aquestes zones auxiliars d’obra es mostra en el plànol 9. Béns i serveis afectats,  es 
marquen com a “Zones d’ocupació temporal per a l’execució de les obres”. 

A tal efecte, previ a l’inici de les obres, i per a cadascun dels trams o àmbits d’obra, s’elaborarà un Pla 
d’instal·lacions d’obra, en el qual es definiran els espais destinats als diferents usos, la localització de 
contenidors per a la recollida selectiva, així com les mesures a adoptar (de senyalització, 
impermeabilització, etc.) en cada cas. 

Les diferents instal·lacions d’obra, i entre elles els parcs de maquinària, s’hauran d’instal·lar sobre una 
superfície pavimentada o suficientment compactada i impermeabilitzada per tal que el risc d’afecció als 
aqüífers i a aigües superficials sigui mínim, i haurà de disposar de sistemes de drenatge que permetin 
la recollida d’eventuals vessaments. 

2.2.2. Zones d’aplec de materials 

Els materials necessaris per a l'execució de les obres que puguin ser objecte d’aplec o abassegament 
corresponen, bàsicament, a les terres procedents de la pròpia obra, i, en menor volum, al material 
granular de base (tot-ú procedent de la pròpia obra, o de de préstec) per a la configuració de camins.  

D’acord amb les previsions del Projecte, s’estima un excedent global de terres no aprofitables d’uns 
1.402 m3.  
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Pel que fa al volum de sòls seleccionats, s’estimen unes necessitats d’uns 3.009 m3; d’altra banda, es 
requereixen uns 1.862 m3 de barreja de tot-ú i sauló al 50% per a la configuració dels ferms 
pròpiament dits (Ferm tipus 1). S’estimen també unes necessitats d’uns 217,25 m3 de pedra per a la 
configuració de murs de gabions i de 56,36 m3 de subbase de graves per al seus fonaments, i d’uns uns 
460 m3 d’escullera i uns 261 m3 de graves en el conjunt de guals projectats. 

Per tant, es preveu que caldrà habilitar zones d’aplec provisional de terres i materials, prèvia a la seva 
disposició en lloc definitiu. 

Les zones d’aplec provisional de terres i materials d’obra s’hauran de concretar previ a l’inici de les 
mateixes, i quedar recollides al Pla d’instal·lacions d’obra.  

3. Planificació i durada de les obres 

3.1. Fase 1. Construcció de la Via Blava 

3.1.1. Treballs previs 

Com a principals treballs previs a desenvolupar a l’inici de les obres es descriuen els següents: 

• Esbrossada de les superfícies de nous trams de camins, així com altres superfícies d’obra (punts 
de creuament amb els cursos fluvials, zones de miradors, etc.). 

• Demolició de petites construccions i elements (tubs de pas de camins, arquetes, etc.) que quedin 
afectades per les actuacions d’obra. 

Aquests treballs tindran una durada total prevista d’1 mes, i es preveu que es duguin a terme 
immediatament abans de l’inici dels treballs de decapatge i moviment de terres (per evitar riscos 
d’erosió de sòls), especialment a les zones properes a l’àmbit fluvial.  

3.1.2. Moviments de terres 

Es realitzaran moviments de terres per a la configuració d’una xarxa de camins fluvials. 

La major part dels camins proposats es configuren amb una amplada de 3 metres, tot i que en alguns 
trams aquesta amplada es redueix a 2,4 m. Els paviments proposats seran de terra o de tot-ú natural, 
apte per al pas de vehicles motoritzats. El Projecte preveu fins a 21 tipologies constructives diferents de 
camins. 

En aquest capítol s’inclouen les següents unitats d’obra: 

• Esbrossades de vegetació, en tota l’amplada d’afecció dels camins (entre 3 i 10 m, en funció de la 
tipologia del camí i del pendent transversal del terreny). 

• Excavació de terra vegetal (decapatge), en tot l’ample del camí (3 m), i fins a una fondària d’entre 5 
a 40 cm (depenent de si es tracta de sòls forestals o de sòls agrícoles cultivats, on s’ha considerat 
una capa de sòls reaprofitables per a la configuració de motes de 40 cm de gruix). 

• Excavació en desmunt en tot tipus de terreny, en una amplada que oscil·la de 3 a 7 m, i a una 
fondària variable segons el tipus de secció (de 0,20 m a la fondària màxima definida pel mur de 
gabions, i de fins a 60 cm en el cas de la tipologia de camins T6a. 

• Excavació en roca: Tipologia de camins T5b. 

• Excavació en desmunt per a l’execució de guals. 

• Configuració de terraplens (amb el material extret del desmunt) en el costat exterior del camí, i 
amb un pendent 3H:2V. 

• Anivellació i compactació de l’explanada del camí. 

• Configuració de cunetes de terres a la part superior del mur d’escullera, de forma triangular, de 60 
cm d’amplada i 20 cm de fondària. 

• Estesa de terra vegetal (procedent de la pròpia obra) per a la restauració dels terraplens dels 
camins (amb un gruix mínim de 20 cm). 

• Configuració de motes de terra vegetal paral·leles a la traça del camí, amb la terra vegetal extreta 
de l’excavació, amb una amplada de coronació de 0,5 m, i talussos de pendent 3H:2V (en els 
casos de les tipologies de camins,T2a i T6a). 

En termes generals, es preveu una durada de 3 mesos per a l’execució d’aquestes unitats d'obra. 

3.1.3. Estructures: guals i murs de gabions 

Pel que fa a l’execució dels guals, es consideren les següents unitats d’obra: 

 Guals multi-calaix: Els guals de Cal Teixidó, Cal Roca, gual del Cementiri, gual de La Casa Nova, 
gual del C/Gran Bretanya i gual de Can Busqué requereixen garantir el pas de vehicles, de manera 
que s’han dissenyat mitjançant calaixos prefabricats. L’estructura de pas té tres ulls, mitjançant 6 
calaixos prefabricats de 2,5 m de base x 2,0 m d’alçada, per tal de configurar una plataforma amb 
4,0 m d’ample. Durant la construcció d’aquests guals caldrà desviar la riera, i realitzar l’obra en 
dues fases. Es protegiran els laterals de l’obra de fàbrica amb escullera lateral aigües amunt i 
aigües avall. 

 1 Gual de tipus plataforma: Aquests tipus d’estructura s’ha projectat per a pas de vianants en el 
gual del C/ Països Baixos. En aquest punt no s’ha considerat necessari garantir el pas de vehicles, 
ja que l’accés als camps de la Casa Nova es realitzat per altres camins. Aquest gual té una llum de 
9,3 m, i una amplada de 2,60 m en la seva part superior. 

Pel que fa a l’execució dels murs de gabions, s’inclouen les actuacions següents: 

• Construcció de murs de gabions en el costat interior del camí o en ambdós costats, d’alçada 
variable (de 1,2,3,4 o 5 files), segons detalls recollits al plànol 6.3.Gabions. S’executen amb una 
fila enterrada sota la rasant del camí, un mínim de 0,45 m, i sobre una capa de graves de 0,25 m 
de gruix. 

Caldrà programar l’execució dels guals amb la màxima celeritat per evitar que possbles puges 
interrompin els treballs. A tal efecte el contractista haurà de comptar amb els recursos materials i 
humans per executar el gabions el primer mes a comptar des de l’inici de les obres 

3.1.4. Paviments: bases i subbases 

En aquest capítol s’inclouen les obres necessàries per a la formació de ferms, bases i subbases: 

Els tipus de ferms proposats en les diferents tipologies de camins són els següents: 

• Paviment tipus P1: paviment de tot-ú i sauló, barrejats al 50%, e=20 cm, compactat al 98% del 
PM, sobre esplanada formada per 40 cm de sòl seleccionat i compactat al 98/ del PM. 

• Paviment tipus P4: Paviment format per estabilització de ferm in-situ mitjançant procediment 
certificat de terra sòlida o similar, amb gruix final de paviment de 20 cm amb àrid del propi camí. El 
tractament d’estabilització consisteix en l’aplicació a la sub-base (en aquest cas, el tot-ú reciclat) 
d’una mescla homogènia d’una barreja en pols que conté diverses sals: silicat de sodi (42%), 
carbonat de sodi (19%), clorur de potassi (30%) i Sodi tripolifosfat (9%)), a raó d’1 kg/m3 d’àrid, i 
d’acord amb les prescripcions tècniques especificades en el Plec de condicions tècniques del 
Projecte. 

• Paviment tipus P5. Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic HA-30 tenyit amb sulfit de 
ferro, e=15 cm. armat amb malla 20x20 Ø6, sobre base de tot-ú compactat de 15 cm de gruix. 
Encofrat lateral i amb juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra. 
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• Paviment tipus P6. Pavimentació horitzontal o en formació de rampes, de panot per a vorera gris. 
Peces de 20x2023,5 cm, col·locat a l’estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment. Sobre llosa de 
formigó en massa HM20 de 15 cm i base compactada. Inclòs reposició de vorera i rigola.  

Es preveu una durada total aproximada de 2 mesos per a l’execució dels paviments de la Via Blava. 

3.1.5. Mobiliari urbà i senyalització 

En aquest capítol s’inclouen les unitats d’obra corresponents a mobiliari urbà, elements acompanyants i 
senyalització, i que són bàsicament les següents: 

• Senyalització de seguretat: en tots els punts de creuament del camí amb els cursos fluvials es 
preveu la col·locació de cartells d’advertència de risc de riuades, i de prohibició de pas en el cas de 
crescudes del riu. Aquests cartell es complementaran amb altres recomanacions i/o/prohibicions 
als visitants. 

• Col·locació de pilones de fusta i/o cartells de prohibició del pas a vehicles en els punts amb 
restricció de pas de vehicles motoritzats. 

• Mobiliari urbà proposat en els diferents punts singulars (miradors) i Zones de recuperació de l’espai 
fluvial (ZREF): bancs, taules de pic-nic, papereres, baranes de fusta, pilones de fusta i aparca-
bicis, d’acord amb els models definits al plànol 7. Elements de protecció i mobiliari i al Pressupost 
del Projecte.  

Es preveu una durada total aproximada de 1 mes per a la instal·lació del mobiliari i elements de 
protecció o senyalització de seguretat.  

3.1.6. Restauració ambiental: hidrosembres per a l’estabilització dels terrenys 

En la Fase 1 de desenvolupament de les obres s’aplicarà una hidrosembra d’espècies herbàcies per a 
l’estabilització de totes aquelles superfícies en les quals s’hagin dut a terme moviments de terres 
(configuració de terraplens, motes, cunetes de terra, etc.), per garantir la seva estabilització i evitar la 
formació de xaragalls deguts als escorrentius d’aigua de pluja. 

En aquest capítol s’inclouen els tractaments i unitats d’obra següents: 

• Estabilització dels talussos generats en les rampes d’aproximació als guals, mitjançant l’estesa de 
terra vegetal, la hidrosembra, i la col·locació de geomalles permanents (de polipropilè i fibra de 
coco). 

• Hidrosembres de les superfícies de desmunt i terraplè amb pendent inferior a 3H:2V, de les motes 
de terra vegetal, i de les superfícies corresponents a ZIP i a plantacions de tipus PL3, amb una 
barreja d’espècies herbàcies pròpies de la zona.  

Les hidrosembres s’executaran preferiblement a la tardor o finals d’hivern. Es preveu una durada total 
de 15 dies per a l’execució de les hidrosembres. 

Durant la Fase 2, un cop implementada la hidrosembra, es procedirà a la plantació d’unitats arbòries i 
arbustives per tal de completar la restauració ambiental de totes les superfícies.  

3.2. Fase 2. Integració paisatgística i millora de l’espai fluvial 
La restauració ambiental, descrita en la Memòria del Projecte, s'executarà durant la Fase 2, un cop 
finalitzats els moviments de terres per a la configuració del camí, així com els treballs de construcció de 
les estructures acompanyants (guals, murets, etc.). 

En aquesta Fase s’executaran també tots els treballs i tractaments relacionats amb les Zones de 
recuperació de l’espai Fluvial (ZREF), això és: demolició de les construccions existents en zones d’horta 
que ocupen el DPH, esbrossades selectives de vegetació, i restauració morfològica i ambiental dels 
espais fluvials.  

3.2.1. Treballs previs 

En aquest capítol s’inclouen els tractaments i unitats d’obra següents: 

• Esbrossada selectiva de vegetació en ZREF i eliminació de rodals de canya americana (Arundo 
donax). 

• Demolició de magatzems, tanques i altres petites construccions, en les Zones de recuperació de 
l’espai fluvial (ZREF) que actualment estan ocupades per hortes. 

• Tractaments previs en les ZREF: Descompactació i millora del terreny, mitjançant  un subsolat i 
una passada amb rotocultor, rasclejat i perfilat del terreny. 

3.2.2. Restauració ambiental: plantacions arbòries i arbustives 

Els treballs de restauració ambiental es duran preferentment en els períodes de major idoneïtat per a la 
planta: a la tardor i a finals d’hivern. D’aquesta manera, s’evitaran els mesos d’excessiva sequedat (a 
l’estiu), o de fred extrem. La plantació d’arbres de fulla caduca es realitzarà preferentment a la tardor o 
a finals d’hivern, coincidint amb el període d’aturada vegetativa. 

 En aquest capítol s’inclouen els tractaments i unitats d’obra següents: 

• Plantació tipus 1 (PL1) i Plantació tipus 2 (PL2) en les Zones d’Integració Paisatgística de la Via 
Blava (ZIP’s). 

• Plantacions tipus 3 (PL3: plantacions de restitució i millora del bosc de ribera) i Plantacions tipus 4 
(PL4: plantacions d’estabilització de marges fluvials) en Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial 
(ZREF). 

• Bioenginyeria: Col·locació de feixines vives per a l’estabilització de marges fluvials i col·locació de 
geomalles. 

En total, preveu una durada total de 2 mesos per a l’execució de les plantacions.  

3.2.3. Manteniment de sembres i plantacions 

En aquesta fase s’inclouen també les unitats d’obra de manteniment de plantacions (regs de 
manteniment de les unitats arbòries i arbustives, desherbats i eixarcolats manuals, sega de les 
superfícies d’hidrosembra, i tractaments fitosanitaris). Les actuacions de manteniment de plantacions 
està previst que es duguin a terme durant l’any posterior a la finalització de les obres. 

3.3. Seguretat i salut de l’obra 
Les unitats d’obra corresponents a aquest capítol s’estenen al llarg de tot el període d’obres. 

4. Conclusions i diagrames resum 
Després de l'anàlisi de compatibilitat d'execució de les diferents unitats d'obra, i tenint en compte els 
condicionants esmentats, s'ha elaborat un diagrama resum de planificació de l’obra, en el qual es 
detalla la distribució temporal dels talls en els quals s'ha dividit l'obra. 

D'aquesta anàlisi resulta un termini d'execució de QUATRE (4) mesos.  

Atenent a les característiques del terreny i a l'extensió de les actuacions del Projecte, l'activitat crítica de 
l’obra (és a dir, aquella el retard de la qual en l'execució suposa un retard del projecte complet) és la 
corresponent al moviment de terres per a la configuració de la xarxa de camins. Per tant, el Contractista 
que executi l’obra s’haurà de dotar dels recursos suficients per realitzar aquesta activitat en els terminis 
previstos. 
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4.1. FASE 1 (Lot 1) 

Nº CAPITOL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 PRESSUPOST 
1 Treballs previs * * * *             287,52 € 
2 Moviment de terres * * * * * * *          446,69 € 
3 Ferms i paviments   * * * * * * * * * * *    2.568,74 € 
4 Estructures * * * * * *           31.127,92 € 
5 Restauració ambiental         * * * * * * * * 1.084,33 € 
6 Tancaments i seny.                  
7 Equipaments                  
8 Gestió de residus       * *      * * * 871,10 € 
9 CQC    *   *        * * 780,84 € 
10 Seguretat i salut * * * * * * * * * * * * * * * * 1.888,26 € 

  22.429,03 € 12.517,21 € 1.948,32 € 2.160,83 € 39.055,39 € 

  22.429,03 € 34.946,24 € 36.894,56 € 39.055,39 €  

4.2. FASE 1 (Lot 2) 

Nº CAPITOL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 PRESSUPOST 
1 Treballs previs * * * *                         14.223,79 € 
2 Moviment de terres * * * * * * * * * *             15.312,79 € 
3 Ferms i paviments     * * * * * * * * * * * *     105.944,21 € 
4 Estructures * * * * * * * * * * * * * *     225.259,68 € 

5 
Restauració 
ambiental                 * * * * * * * * 23.441,98 € 

6 Tancaments i seny.               * * * * * * * * * 30.838,66 € 
7 Equipaments                     * * * * * * 12.031,86 € 
8 Gestió de residus     * *     * *     * *   * * * 7.398,72 € 
9 CQC       *     *       *       * * 4.219,90 € 

10 Seguretat i salut * * * * * * * * * * * * * * * * 2.090,85 € 
    105.377,04 €  112.237,13 €  135.185,74 €  87.962,54 €  440.762,45 € 
    105.377,04 €  217.614,18 €  352.799,91 €  440.762,45 €  

4.3. FASE 2 

Nº CAPITOL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 PRESSUPOST 
1 Treballs previs * * * *                         88.766,36 € 
2 Moviment de terres * * * * * *                     1.156,73 € 
3 Ferms i paviments     * * * * * * * * * * * *     94.318,56 € 
4 Estructures                                 

5 
Restauració 
ambiental * * * * * * * * * * * * * * * * 200.163,67 € 

6 Tancaments i seny.               * * * * * * * * * 1.142,32 € 
7 Equipaments                     * * * * * * 50.709,26 € 
8 Gestió de residus     * *     * *           * * * 2.308,72 € 
9 CQC       *     *       *       * * 1.094,86 € 

10 Seguretat i salut * * * * * * * * * * * * * * * * 4.463,56 € 
    157.292,69 €  83.987,43 €  100.226,08 €  102.617,83 €  444.124,03 € 
    157.292,69 €  241.280,12 €  341.506,20 €  444.124,03 €  
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Justificació de preus FASE 1 
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1. Quadre de la mà d’obra 

               
Quadre de la ma 

d'obra

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

1 A0112000 h Cap de colla 25,95 5,153 133,72

2 A0121000 h Oficial 1a 24,50 140,186 3.434,56

3 A0122000 h Oficial 1a paleta 24,50 18,003 441,07

4 A0123000 h Oficial 1a encofrador 24,50 74,782 1.832,16

5 A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,50 74,439 1.823,76

6 A0125000 h Oficial 1a soldador 24,91 6,978 173,82

7 A012H000 h Oficial 1a electricista 25,32 10,622 268,95

8 A012M000 h Oficial 1a muntador 25,32 22,492 569,50

9 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,50 89,502 2.192,80

10 A012P000 h Oficial 1a jardiner 29,41 50,196 1.476,26

11 A0133000 h Ajudant encofrador 21,75 63,050 1.371,34

12 A0134000 h Ajudant ferrallista 21,75 65,732 1.429,67

13 A0135000 h Ajudant soldador 21,83 2,579 56,30

14 A013H000 h Ajudant electricista 21,72 9,275 201,45

15 A013M000 h Ajudant muntador 21,75 22,492 489,20

16 A013P000 h Ajudant jardiner 26,10 1,320 34,45

17 A013U001 h Ajudant 15,60 0,910 14,20

18 A0140000 h Manobre 20,46 535,157 10.949,31

19 A0150000 h Manobre especialista 21,15 216,451 4.577,94

20 A0160000 h Peó 19,10 24,453 467,05

21 A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 24,50 9,692 237,45

22 A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 20,46 9,696 198,38

24 MOAJ11 h Ajudant d'instal·lador 21,70 0,700 15,19

26 MOOF11 h Oficial 1a instal·lador 25,04 0,700 17,53

27 mo059 h Peó ordinari construcció. 13,91 0,045 0,63

28 mo060 h Peó ordinari construcció. 19,25 0,252 4,85

            Import Total 38.559,52

                      
                      
                      
   

               
Quadre de la ma 

d'obra

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

                      
 

2. Quadre de la maquinèria 

               
Quadre de la 

maquinària

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

1 C1101200 h Compressor amb dos martells 
pneumàtics 2,76 2,490 6,88

2 C1105A00 h Retroexcavadora amb martell 
trencador 64,48 0,052 3,35

3 C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 
a 17 t 90,97 172,513 15.693,51

4 C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 
18 a 25 t 81,42 82,787 6.740,43

5 C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics 
de 15 a 20 t 90,97 71,573 6.511,00

6 C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre 
cadenes de 12 a 20 t 86,02 59,736 5.138,49

7 C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre 
cadenes de 31 a 40 t 161,84 5,181 838,49

8 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics 
de 8 a 10 t 50,90 119,134 6.063,92

9 C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, 
amb escarificadora 84,46 3,336 281,76

10 C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-
416 o equivalent 28,80 0,044 1,27

11 C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-
446 o equivalent 44,63 0,206 9,19

12 C1331100 h Motoanivelladora petita 60,03 79,449 4.769,32

13 C1331200 h Motoanivelladora mitjana 66,36 0,294 19,51

14 C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 
10 t 51,34 12,510 642,26

15 C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 
14 t 67,39 76,512 5.156,14

16 C133A030 h Compactador duplex manual de 700 
kg 7,75 128,258 994,00

17 C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,48 18,400 100,83

18 C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,94 0,411 4,09

19 C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 
d'amplària 6,64 0,088 0,58

20 C133Z001 h Fresadora de sols per mineria, amb 
pulveritzadors separats per aigua i 
per additius, amb sectoritzadors 153,41 15,059 2.310,20

21 C133Z002 h Tractor 300 hp 49,55 16,941 839,43

22 C133Z003 dia Placa vibradora 0,80 cm s/op 96,06 0,060 5,76
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maquinària
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23 C133Z004 dia Corro pneumatic s/op 152,09 16,461 2.503,55

24 C133Z005 dia Corro tandem metal.lic 3tn s/op 246,63 0,060 14,80

25 C133Z006 h Escampador remolcat, amb 
sectoritzador i dosificador a sol de 
terra, 
Automatitzat. 64,80 0,480 31,10

26 C1501700 h Camió per a transport de 7 t 16,32 32,052 523,09

27 C1501800 h Camió per a transport de 12 t 39,17 103,622 4.058,87

28 C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 15,85 273,226 4.330,63

29 C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 42,10 0,294 12,38

30 C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 43,34 53,140 2.303,09

31 C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 47,71 23,283 1.110,83

32 C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 30,92 0,058 1,79

33 C1503000 h Camió grua 45,42 16,845 765,10

34 C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com 
a màxim 39,64 1,750 69,37

35 C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 49,86 4,320 215,40

36 C150GU00 h Grua autopropulsada de 60 t 111,86 53,640 6.000,17

37 C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,50 1,806 2,71

38 C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18 15,990 2.481,33

39 C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 77,97 0,303 23,62

40 C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13 0,044 1,24

41 C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78 0,452 0,80

42 C1705700 h Formigonera de 250 l 2,88 0,359 1,03

43 C1709B00 h Estenedora per a paviments de 
mescla bituminosa 53,72 0,041 2,20

44 C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i 
betums autopropulsat pneumàtic 61,61 0,050 3,08

45 C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,84 0,022 0,92

46 C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de 
diamant per a paviment 8,46 18,423 155,86

47 C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, 
autopropulsada 34,77 2,568 89,29

48 C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, 
d'accionament manual 26,59 25,981 690,83

49 C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants 
metàl·lics 42,41 0,240 10,18

50 C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació 
de pintures de marca vial 
autopropulasada 23,43 50,848 1.191,42

               
Quadre de la 

maquinària

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

51 C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor 
metàl·lic de 5 m3 de capacitat i 
recollida amb residus inerts o no 
especials 24,53 25,000 613,25

52 C2005000 h Regle vibratori 4,43 17,679 78,32

53 C200F000 h Màquina taladradora 3,37 7,462 25,15

54 C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió 
autopropulsada 13,59 0,645 8,77

55 C200KD00 h Equip de tall d'estructures de formigó 
en massa o armat amb disc de 
diamant 560,00 1,440 806,40

56 C200P000 h Equip i elements auxiliars per a 
soldadura elèctrica 3,11 3,438 10,69

57 C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall 
oxiacetilènic 1,17 24,900 29,23

58 C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, 
amb bomba de pressió baixa i carro 
de perforació per a barrines fins a 200 
mm de diàmetre 99,92 12,800 1.278,98

59 C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i 
desmuntatge a obra d'equip 
d'execució de micropilons 1.983,00 1,000 1.983,00

60 CR11B700 h Tractor de 73,5 kw (100 cv) de 
potència, amb braç desbrossador 46,41 3,150 146,19

61 CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre 
camió, amb dipòsit de 2500 l, amb 
bomba incorporada de 15 a 20 kw 35,50 12,270 435,59

62 CRE23000 h Motoserra 3,25 1,320 4,29

63 CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kva 8,54 3,438 29,36

64 CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min 
de cabal 13,43 0,910 12,22

65 MQCO02 h Piconadora vibradora autopropulsada 59,35 12,949 768,52

66 MQEX01 h Pala carregadora sobre pneumàtics 56,31 0,925 52,09

67 MQEX05 h Martell trencador sobre excavadora 
hidràulica 78,80 8,832 695,96

68 MQFO02 h Camió grua amb cubilot per 
formigonar 59,20 9,440 558,85

69 MQFO03 h Formigonera 250 l. 6,04 0,009 0,05

70 MQFO05 h Remolinador mecànic 6,02 5,005 30,13

            Import Total 90.292,16
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1 710032 m2 Geotèxtil no-teixit de fibres 100% 
polièster de 120 g/m2, punxonat 
mecànicament mitjançant agulles 
amb posterior tractament tèrmic i 
calandrat, utilitzats com a capa 
separadora, filtrant, drenant i 
protectora en edificació., ref. 
70059222 De la sèrie rooftex de 
texsa 0,77 809,300 623,16

2 ADBASF10038 kg Inhibidor de la corrosió a través de 
un doble mecanisme de bloqueig 
de porus i passivador d'armadures, 
rheocrete 200, de basf-cc, ref. 
Adbasf10038 de la sèrie rheocrete 
200 de basf-cc 2,80 89,863 251,62

3 B0111000 m3 Aigua 1,63 331,131 539,74

4 B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,08 0,955 16,31

5 B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària 
per a formigons 15,91 0,519 8,26

6 B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra 
granítica, de 0 a 5 mm 17,09 1,055 18,03

7 B0322000 m3 Sauló garbellat 18,29 182,237 3.333,11

8 B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,34 88,136 1.528,28

9 B0331020 t Grava de pedrera de pedra 
calcària, per a drens 17,89 580,689 10.388,53

10 B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra 
calcària, de grandària màxima 20 
mm, per a formigons 15,67 1,237 19,38

11 B0332300 t Grava de pedrera de pedra 
granítica, de 50 a 70 mm 18,51 93,762 1.735,53

12 B0332C00 t Grava de pedrera de pedra 
granítica, de 3 a 6 mm 19,45 9,500 184,78

13 B0342500 m3 Pedra granítica de més de 150 
mm, per a reblert de gabions 17,01 238,975 4.064,96

14 B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó 10,45 182,237 1.904,38

15 B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,51 2.219,476 21.107,22

16 B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra 
per a rebliments localitzats, 
procedent de la pròpia obra 0,30 9,485 2,85

17 B0441700 t Bloc de pedra per a formació 
d'esculleres de pedra granítica de 
400 a 800 kg de pes 10,04 885,365 8.884,64

18 B0511601 t Ciment pòrtland cem i 42,5 r 
segons une-en 197-1, en sacs 112,90 3,136 354,05

19 B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari 
cem ii/b-l 32,5 n segons une-en 
197-1, en sacs 101,29 1,920 194,48

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

20 B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari 
cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 
197-1, en sacs 103,30 0,292 30,16

21 B051Z001 Kg Barreja en pols que contingui: 
silicat de sodi 42% + carbonat de 
sodi 19% + clorur de potassi 30% + 
sodi tri-polifosfat 9%. 13,93 12,000 167,16

22 B0532310 kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en 
sacs 0,22 249,600 54,91

23 B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb 
un 60% de betum asfàltic, per a reg 
d'adherència tipus c60b3/b2 adh, 
segons une-en 13808 0,24 228,673 54,88

24 B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de 
resistència característica a la 
compressió, consistència plàstica i 
granulat màxim 20 mm, inclòs 
transport a l'obra 48,93 15,169 742,22

25 B064300B m3 Formigó hm-20/b/20/i de 
consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició i 61,04 30,990 1.891,63

26 B064300C m3 Formigó hm-20/p/20/i de 
consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició i 61,04 8,189 499,86

27 B064300X m3 Formigó ciclopi hm-20/b/20/i de 
consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició i i pedra calcària 
de 560-100kg 38,80 113,098 4.388,20

28 B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de 
consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 40 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició i 59,49 1,470 87,45

29 B065300B m3 Formigó ha-30/b/20/iiia de 
consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició iiia, tenyit amb 
sulfit de ferro, 100,80 105,096 10.593,68

30 B065960B m3 Formigó ha-25/b/20/iia de 
consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició iia 67,32 17,268 1.162,48

31 B065E76B m3 Formigó ha-30/b/20/iia+e de 
consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició iia+e 82,44 31,989 2.637,17



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

Pàgina 8 Justificació de preus FASE 1 

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

32 B065JH6B m3 Formigó ha-35/b/10/iiia+e de 
consistència tova, grandària 
màxima del granulat 10 mm, amb 
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició iiia+e 93,17 5,855 545,51

33 B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una 
dosificació de 150 kg/m3 de 
ciment, consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 
mm, hl-150/p/20 58,83 20,034 1.178,60

34 B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe 
m 5 (5 n/mm2), en sacs, de 
designació (g) segons norma une-
en 998-2 34,14 0,028 0,96

35 B08A1020 kg Producte filmogen per a formigó 2,43 52,442 127,43

36 B08A102X kg Producte inhibidor per a formigó 
tipus ferrogard-903 plus o 
equivalent 8,55 22,550 192,80

37 B08A10X2 kg Pont d'unió entre formigons, aplicat 
a dues mans a dotació de 2 kg/m2 
per capa 3,59 696,000 2.498,64

38 B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares 
de cautxú sintètic compatible amb 
el poliestirè 4,41 8,400 37,04

39 B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 1,92 152,075 291,98

40 B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22 96,737 118,02

41 B0A31000 kg Clau acer 1,36 32,552 44,27

42 B0AAP1X0 u Ancoratge mecànic m8 amb 
maneguet roscat, femella, 
volandera d'acer galvanitzat 9,24 32,000 295,68

43 B0B2A000 kg Acer en barres corrugades b500s 
de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,65 4.661,446 3.029,94

44 B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer me 15x15 cm 
d:8-8 mm 6x2,2 m b500t une-en 
10080 3,77 16,446 62,00

45 B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34 735,611 250,11

46 B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 245,76 4,591 1.128,28

47 B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 
m d'alçària i 150 usos 9,91 1,404 13,91

48 B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 
22 mm de gruix, per a 5 usos 2,59 47,725 123,61

49 B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 
22 mm de gruix, per a 10 usos 1,29 238,975 308,28

50 B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 
50 usos 1,30 43,780 56,91

51 B0DZA000 l Desencofrant 2,51 6,175 15,50

52 B0DZP600 u Part proporcional d'elements 
auxiliars per a plafons metàl·lics, 
de 50x250 cm 0,59 39,800 23,48

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

53 B0F1K2A1 u Maó calat r-25, de 290x140x100 
mm, per a revestir, categoria i, hd, 
segons la norma une-en 771-1 0,19 335,972 63,83

54 B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit 
autoritzat de residus de terra inerts 
amb una densitat 1,6 t/m3, 
procedents d'excavació, amb codi 
170504 segons la llista europea de 
residus (orden mam/304/2002) 3,42 740,160 2.531,35

55 B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de 
compostage de residus vegetals 
nets no perillosos amb una densitat 
0,5 t/m3, procedents de poda o 
sega, amb codi 200201 segons la 
llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 45,00 12,950 582,75

56 B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de 
compostage de residus de troncs i 
soques no perillosos amb una 
densitat 0,9 t/m3, procedents de 
poda o sega, amb codi 200201 
segons la llista europea de residus 
(orden mam/304/2002) 75,00 1,290 96,75

57 B2RAZ001 t Deposició controlada a centre de 
reciclatge o transferència de 
residus de metalls barrejats no 
especials, procedents de 
construcció o demolició 0,58 2,659 1,54

58 B2RAZ002 t Deposició controlada a centre de 
reciclatge o transferència de 
residus de plàstic no especials, 
procedents de construcció o 
demolició 0,49 0,005 0,00

59 B2RAZ003 t Deposició controlada a centre de 
reciclatge o transferència de 
residus de fusta no especials, 
procedents de construcció o 
demolició 0,38 0,619 0,24

60 B2RAZ004 t Deposició controlada a centre de 
reciclatge o transferència de 
residus de paper i cartró no 
especials, procedents de 
construcció o demolició 0,49 0,069 0,03

61 B35A2148 u Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de 
filferro d'acer galvanitzat de 
diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas 
de malla 29,64 108,625 3.219,65

62 B3DB6G7X m Tub d'acer per a l'execució de 
micropilons, de 560 n/mm2 de límit 
elàstic, 127,0 mm de diàmetre i de 
9 mm de gruix 27,61 65,280 1.802,38

63 B44Z2016 kg Acer s235jr segons une-en 10025-
2, format per peça simple, en 
perfils laminats en calent sèrie ipn, 
ipe, heb, hea, hem i upn, treballat 
al taller per a col·locar amb cargols 
i galvanitzat 1,71 340,000 581,40
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64 B4LV0DHW m2 Llosa alveolar de formigó pretesat 
de 40 cm d'alçària i 100 a 120 cm 
d'amplària, amb junt lateral obert 
superiorment, de 289,7a 319,8 knm 
per m d'amplària de moment flector 
últim 68,49 28,800 1.972,51

65 B4R110X1 kg Acer inoxidable austenític de 
designació 1.4301 (aisi 304), en 
perns roscats 4,12 68,360 281,64

66 B7721610 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat 
de gruix 1 mm resistent a la 
intempèrie 1,62 4,050 6,56

67 B7C2Q5X1 u Tap sintètic per a placa 
prefabricada 2,51 28,000 70,28

68 B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 16,22 0,300 4,87

69 B7Z1AA00 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de 
gruix 50,77 1,183 60,06

70 B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 0,59 50,000 29,50

71 B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 
1a, preu superior 7,18 8,964 64,36

72 B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en 
calent tipus ac 11 surf b 35/50 d, 
amb betum asfàltic de penetració, 
de granulometria densa per a capa 
de trànsit i granulat granític 55,62 4,126 229,49

73 BB11Z001 m Baranes de fusta model guilleries, 
de la casa disseny barraca, o 
similar, formada per pilars i doble 
travesser de fusta de pi silvestre 
tractada a l’autoclau (categoria iv), 
de secció rodona, de ø 80 mm. La 
distància entre pilars és de 2 
metres, i la distància entre 
travessers, de 45 cm. El sistema 
d’ancoratge al terreny serà 
mitjançant platines d’acer. Els 
elements de fixació són d’acer 
inoxidable. Totalment instal·lat. 21,00 147,200 3.091,20

74 BB11Z001b m Element de defensa i protecció de 
180cm d'alçada, 120cm sobre la 
cota de paviment més alt,  format 
per muntants ipe 100 c/2m amb 
una barrera biona tipus aasho-m-
180-60 i enllistonat de fusta tipus 
de 100x40mm c/150 segons planol. 
Totalment instal·lat. 65,00 66,000 4.290,00

75 BBA14100 kg Pintura alcídica de color blanc, per 
a marques vials 1,78 15,408 27,43

76 BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos 
components de color blanc, per a 
marques vials 3,10 630,972 1.956,01

77 BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a 
marques vials retrorreflectants en 
sec, amb humitat i amb pluja 1,26 318,930 401,85

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

78 BBBJ1002B u Semàfor de bicicleta de 2 colors 
roig i verd amb òptica de 200mm 
led tipus bici 12-200rv 475,30 8,000 3.802,39

79 BBBJ1002B3 u Desplaçament de lluminària a una 
distància de menys de 2m. Inclou 
formació de sabata de 
fonamentació, ancoratge i 
desplaçament de línia elèctrica i 
totes les feines derivades inclòs 
l'arrencada de qualsevol element 
vist 50,00 2,000 100,00

80 BBBJ1002BB u Semàfor de vehicles de 3 colors 
roig, ambre i verd òptica 200mm 
led tipus 13-200rav 555,88 10,000 5.558,75

81 BBBJ1002BBb u Amber 300,00 1,000 300,00

82 BBBJ1002Bb u Semàfor vianants de dos colors: 
roig i verd amb lluminària led 
?200mm (12-200 ppc 357,88 4,000 1.431,50

83 BBM11102 u Placa triangular per a senyals de 
trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 
de 70 cm de costat, acabada amb 
làmina retrorreflectora classe ra1 39,64 28,000 1.109,92

84 BBM11103 u Placa triangular per a senyals de 
trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 
de 70 cm de costat, acabada amb 
làmina retrorreflectora classe ra2 50,17 11,000 551,87

85 BBM1EH53 u Placa complementària per a 
senyals de trànsit, d'acer 
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, 
acabada amb làmina 
retrorreflectora classe ra2 52,13 12,000 625,56

86 BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 
80x40x2 mm, per a senyalització 
vertical 8,07 27,500 221,93

87 BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 
100x50x3 mm, per a senyalització 
vertical 16,62 6,000 99,72

88 BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietilè 
d'alta densitat de 160 mm de 
diàmetre 2,35 193,200 454,02

89 BD7E001X ut Marc prefabricat de formigó ha-40 
amb llum lliure 2,5m, alçada lliure 
interior 2,0m i 2,0m de profunditat, 
per a suportar càrregues de trànsit 
segons iap-11 828,08 30,000 24.842,52

90 BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de 
serveis de fosa grisa de 
420x420x40 mm i de 25 kg de pes 20,22 7,000 141,54

91 BFA1C340 m Tub de pvc de 90 mm de diàmetre 
nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, per a encolar, segons la 
norma une-en 1452-2 2,41 52,224 125,86
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Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

92 BG133602 u Caixa per a quadre de 
comandament i protecció, de 
material antixoc, amb porta, amb 
vuit mòduls i per a muntar 
superficialment 11,43 1,000 11,43

93 BG1A0640 u Armari metàl·lic des de 
500x600x120 fins a 700x900x120 
mm, per a servei exterior, porta 
amb finestreta 207,27 2,000 414,54

94 BG22RG10 m Tub corbable corrugat de pvc, de 
80 mm de diàmetre nominal, aïllant 
i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 6 j, 
resistència a compressió de 250 n, 
per a canalitzacions soterrades 1,26 111,945 141,05

95 BG322150 m Cable amb conductor de coure 
450/750 v de tensió assignada, 
amb designació h07v-r, unipolar, 
de secció 1 x 6 mm2, amb 
aïllament pvc 0,64 111,945 71,64

96 BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de 
caixa per a quadre de 
comandament i protecció 1,43 1,000 1,43

97 BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per 
a armaris metàl·lics 4,96 2,000 9,92

98 BHM12C22 u Columna de tub d'acer galvanitzat, 
de 2,5 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i 
porta, segons norma une-en 40-5 117,64 7,000 823,48

99 BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per 
a columnes 40,05 7,000 280,35

100 BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,52 184,050 1.200,01

101 BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base 
acrílica 8,21 552,150 4.533,15

102 BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, 
d'alliberament lent 5,22 368,100 1.921,48

103 BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a 
hidrosembres de fibra semicurta 0,92 2.454,000 2.257,68

104 BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus 
rústica de baix manteniment de 
lleguminoses amb gramínies, 
segons ntj 07n 4,45 368,100 1.638,05

105 MT01xxxx030 m³ Sorra garbellada 38,13 0,011 0,42

106 MT01xxxx140 m³ Tot-u natural 18,91 92,495 1.749,08

107 MT02ALxx090 l Aigua 0,01 2,300 0,02

108 MT02CIxx010 kg Ciment pòrtland cem i 32,5 0,15 2,500 0,38

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

109 MT02FOMa010 m³ Formigó en massa, subministrat 
per central de formigó, de 
resistència característica 20 n/mm² 
de consistència tova, d'una 
grandària màxima d'àrid de 20 mm, 
amb una relació aigua/ciment 
màxima de 0,65 i un contingut 
mínim de ciment de 200 kg/m³, 
ambient i. 84,23 0,100 8,42

110 MT03ACxx030 kg Acer corrugat b 500 s 0,77 2.439,805 1.878,65

111 MT04FUxx010 ml Tauló de pi de 75x225 mm - cost 
per 50 usos - 0,05 744,588 35,00

112 MT04FUxx080 m² Tauler de fusta per encofrar de 
197x50x2,7 cm, amb unions 
encolades, de fusta de pi 
seleccionada, amb perfil tipus t als 
extrems i amb tractament 
desencofrant, - cost per 20 usos - 0,38 245,960 94,45

113 MT04VAxx020 ml Puntal metàl·lic telescòpic - 
amortització 1 % - 0,10 2.012,400 201,24

114 MT04VAxx030 dm³ Llates de fusta 0,15 223,600 34,43

115 MT04VAxx040 kg Claus 0,67 22,360 15,07

116 MT04VAxx050 kg Filferro recuit 0,79 22,360 17,71

117 MT04VAxx060 l Agent desencofrant que evita la 
adherència del formigó o del morter 
als encofrats. Amb un rendiment de 
40 a 50 m² per litre. 0,73 6,708 4,88

118 MT04VAxx340 ut Separador tipus piramidal de 
formigó, apte per tots els diàmetres 
de barilles. 0,04 1.788,800 73,34

119 MT09CERP030b ut Desplaçament d'embornal. Inclou 
anulació d'embornal existent, rasa 
de drenatge, formació d'arqueta i 
tuberia, desplaçament de marc i 
reixa i totes les feines necessàries 77,00 1,000 77,00

120 MT18ELLx130b ut Subministrament i col·locació de 
llumenera per exteriors, tipus focus 
led equipada amb làmpada led de 
100w, dimensions: 311x244x58 
mm, ip65, fixada a parament, 
totalment instal·lada. Inclou caixa 
distribució, filaments i tot el 
material necessari per a la seva 
post en marxa. 110,00 2,000 220,00

121 MT21Sxxx090 ut Fita cónica reflectant de pvc de 0,5 
m d'alçada. 15,93 6,000 95,55

122 MT21Sxxx120 ut Senyal normalitzada de stop de 
600 mm de diàmetre. 39,95 1,000 39,95

123 MT21Sxxx130 ut Suport d'acer galvanitzat de 
80x40x2 mm i de 1,8 m d'altura, 
per senyal normalitzada. 19,97 2,000 39,94
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Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

124 MT21Sxxx140 ut Senyal normalitzada reflectant, 
d'obligació o de prohibició, de 60 
cm de diàmetre, preparada per 
suport metal·lic. 38,97 1,000 38,97

125 MT21Sxxx150 ut Senyal reflectant de perill, 
triangular de 70 cm de costat, 
normalitzada. 35,41 1,000 35,41

126 MT21Sxxx160 ut Tres peus plegable, per suport 
móvil de senyal de perill, d'acer 
galvanitzat. 24,03 1,000 24,03

127 MT21Sxxx170 ut Tanca autònoma de 2,5 m de 
llargada i 1,10 m d'alçada. Provista 
de sistema d'ancoratge lateral, de 
forma que es puguin alinear unes 
amb les altres. 76,98 6,000 461,90

128 mt10hmf010agcbbba m³ Formigó hm-20/b/20/i, fabricat en 
central, abocada amb cubilot. 47,48 0,140 6,65

129 mt41ixi010a Ut Extintor portàtil de pols químic abc 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, 
amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, segons une 23110. 23,30 1,000 23,30

130 mt49des020 Ut Desplaçament de personal i equip 
a obra per a la realització de 
l'assaig de densitat i humitat. 6,33 10,000 63,25

131 mt49hob020ca Ut Assaig per determinar la 
consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'abrams 
segons une-en 12350-2 i la 
resistència característica a 
compressió del formigó endurit 
mitjançant control estadístic amb 
fabricació i endurit de sis provetes 
cilíndriques de 15x30 cm del 
mateix lot segons une-en 12390-2, 
amb recapçat i trencament a 
compressió segons une-en 12390-
3, inclús desplaçament a obra, 
presa de mostra de formigó fresc 
segons une-en 12350-1 i informe 
de resultats. 59,99 24,000 1.439,78

132 mt49prs010aabadD3 Ut Control de recepció de material 
mitjançant presentació de 
certificats, assaigs,fitxes, segons 
els del projecte, prèvia instal·lació 
de material de paviments, perfils, 
mecanismes, marcs i tapes previa 
instal·lació en la pròpia obra 23,80 5,000 118,98

133 mt49sin020a Ut Informe tècnic sobre els resultats 
obtinguts en els assaigs realitzats 
per laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent en material 
de replè o terraplenament. 25,42 10,000 254,16

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

134 mt49sla060 Ut Assaig per determinar els límits 
d'atterberg (límit líquid i plàstic 
d'una mostra de sol), segons une 
103103 i une 103104. 5,31 10,000 53,10

135 mt49sla075 Ut Assaig per determinar la densitat i 
humitat "in situ" del terreny, segons 
astm d6938. 2,21 10,000 22,06

136 mt49sla080c Ut Anàlisis granulomètric per tamisat 
d'una mostra de material de replè o 
terraplenament, segons une-en 
933-1. 4,43 10,000 44,27

137 mt49sla180 Ut Assaig per determinar l'equivalent 
de sorra d'una mostra de sol, une-
en 933-8. 4,85 10,000 48,54

138 mt49sla190 Ut Assaig per determinar el coeficient 
de desgast de los ángeles d'una 
mostra de sol, segons une-en 
1097-2. 13,24 10,000 132,38

139 mt49sla200 Ut Assaig per determinar el coeficient 
de neteja d'una mostra de sol, une-
en 13043. 5,30 10,000 52,95

140 mt49sla210 Ut Assaig per determinar l'índex de 
lloseta d'una mostra de sol, une-en 
933-3. 7,06 10,000 70,60

141 mt49sla220 Ut Assaig per determinar les cares de 
fractura d'una mostra de sol, une-
en 933-5. 7,06 10,000 70,60

142 mt49stc010b Ut Agafament d'una mostra de 
material de replè o terraplenament. 4,51 10,000 45,08

143 mt49sue020 Ut Assaig proctor modificat, segons 
une 103501. 13,61 10,000 136,06

144 mt49sue040 Ut Assaig de placa de càrrega, 
segons une 103808. 26,48 10,000 264,77
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Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

145 mt50cas050 Ut Mes de lloguer de caseta 
prefabricada per vestuaris d'obra, 
de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m², 
composta per: estructura metàl·lica 
mitjançant perfils conformats en 
fred; tanacament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de 
pintura prelacada; coberta de xapa 
galvanitzada ondulada reforçada 
amb perfil d'acer; aïllament interior 
amb llana de vidre combinada amb 
poliestirè expandit; instal·lació 
d'electricitat i força amb presa 
exterior a 230 v; tubs fluorescents i 
punt de llum exterior; finestres 
corredisses d'alumini anoditzat, 
amb lluna de 6 mm i reixes; porta 
d'entrada de xapa galvanitzada d'1 
mm amb tancament; sòl 
d'aglomerat revestit amb pvc 
continu de 2 mm i poliestirè de 50 
mm amb recolzament en base de 
xapa galvanitzada de secció 
trapezoidal i revestiment de tauler 
melaminat en parets. 64,40 4,000 257,60

146 mt50eca010 Ut Farmaciola d'urgència. 20,22 1,000 20,22

147 mt50epc010 Ut Casc de seguretat per la 
construcció, amb arnès de 
subjecció. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 397. 0,67 3,000 2,00

148 mt50epj010a Ut Ulleres contra impactes 
antiratlladura, incolores. Certificat 
ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 
1997. Amb marcat segons l'exigit 
en une-en 166. 2,50 3,000 7,51

149 mt50epm020a Ut Parell de guants d'ús general de 
lona i serratge. Certificat ce segons 
r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 
20 de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 420. 0,61 4,000 2,45

150 mt50epo020 Ut Joc de taps endoaurales antisoroll 
de silicona. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 352-2 i 
une-en 24869. 0,98 2,000 1,96

151 mt50epp020 Ut Parell de botes de seguretat amb 
puntera metàl·lica i plantilles d'acer 
flexibles. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 344, une-
en 345, une-en 346 i une-en 347. 19,72 3,000 59,15

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

152 mt50epu010 Ut Granota de feina, de polièster-cotó. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 340. 3,78 3,000 11,35

153 mt50les020 Ut Cartell indicatiu de riscos, eg. 5,42 1,000 5,42

154 mt50les020D1 Ut Senyalització de les obres 
públiques de ports, amb un rètol de 
mides300x315cm, formada per 18 
lamel·les d'acer galvanitzat de 
17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la 
situació determinada per la 
normativa oficial. Inclou exca 183,88 1,000 183,88

155 mt50les040 Ut Pal galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 
m de alçaria. 10,58 2,000 21,15

156 mt50mas020 Ut Cost de l'hora de xerrada per 
formació de seguretat i salut en el 
treball, realitzada per tècnic 
qualificat. 16,59 1,593 26,42

            Import Total 170.439,04

                      
                      
                      
   

                      
 

 

4. Quadre de preus auxiliars 
 

              Quadre de preus auxiliars

Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL

1 AACxxxxx030 kg Acer b-500 s ferrallat.             
  MOOF01 h Oficial 1a 0,010 24,900 0,250

  MT03ACxx030 kg Acer corrugat b 500 s 1,060 0,770 0,820

                 Total 1,070

2 AMOCPxxx030 m³ Morter ciment pòrtland cem i 32,5,  1:6 (m-5a).             
  MOAJ01 h Manobre 1,250 21,400 26,750

  MQFO03 h Formigonera 250 l. 0,900 6,040 5,440

  MT01xxxx030 m³ Sorra garbellada 1,100 38,130 41,940



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 

Justificació de preus FASE 1 
 Pàgina 13 

              Quadre de preus auxiliars

Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL

  MT02CIxx010 kg Ciment pòrtland cem i 32,5 250,000 0,150 37,500

  MT02ALxx090 l Aigua 230,000 0,010 2,300

                 Total 113,930

3 D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 
250 l 

            

  A0150000 h Manobre especialista 0,900 21,150 19,040

  %NAAA % Despeses auxiliars 1,000 19,040 0,190

  B0111000 m3 Aigua 0,180 1,630 0,290

  B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària 
per a formigons 

0,650 15,910 10,340

  
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem 

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en 
sacs 

0,150 103,300 15,500

  
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, 

de grandària màxima 20 mm, per a 
formigons 

1,550 15,670 24,290

  C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 2,880 1,300

                 Total 70,950

4 D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem 
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una 
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència 
a compressió, elaborat a l'obra 

            

  A0150000 h Manobre especialista 1,050 21,150 22,210

  %NAAA % Despeses auxiliars 1,000 22,210 0,220

  B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 17,080 26,130

  
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem 

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en 
sacs 

0,200 103,300 20,660

  B0532310 kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 400,000 0,220 88,000

  B0111000 m3 Aigua 0,200 1,630 0,330

  C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 1,780 1,290

                 Total 158,840

5 D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 
n/mm2 

            

  A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 24,500 0,120

  A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 21,750 0,110

  %NAAA % Despeses auxiliars 1,000 0,230 0,000

  B0B2A000 kg Acer en barres corrugades b500s de 
límit elàstic >= 500 n/mm2 

1,050 0,650 0,680

              Quadre de preus auxiliars

Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL

  B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010 1,220 0,010

                 Total 0,920

                         
                         
                         
   

                         
 

 

5. Partides d’obra 
 

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   
-1 G22D3011C m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb 

contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del 
material  per al seu transport al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. 

          
  

  C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 
15 a 20 t 

0,007 90,970 0,64   
      Costos indirectes  %   2,00 0,640 0.01   

            
Total 
Arrodonit        

0,65
  

-2 G219GBC0B m Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a 
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per 
a delimitar la zona a demolir. 

            

  A0150000 h Manobre especialista 0,125 21,150 2,64   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 2,640 0,04   
  C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant 

per a paviment 
0,125 8,460 1,06   

      Costos indirectes  %   2,00 3,740 0.07   

            
Total 
Arrodonit        

3,81
  

-3 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, 
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega 
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a 
planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 

            

  A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 29,410 12,94   
  A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 26,100 11,48   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 24,420 0,37   
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                  Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   

  

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de 
compostage de residus vegetals nets 
no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, 
procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de 
residus (orden mam/304/2002) 

0,150 45,000 6,75

  

  

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de 
compostage de residus de troncs i 
soques no perillosos amb una densitat 
0,9 t/m3, procedents de poda o sega, 
amb codi 200201 segons la llista 
europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

0,430 75,000 32,25

  

  CRE23000 h Motoserra 0,440 3,250 1,43   
  CR11B700 h Tractor de 73,5 kw (100 cv) de 

potència, amb braç desbrossador 
1,050 46,410 48,73   

  C1503000 h Camió grua 1,100 45,420 49,96   
      Costos indirectes  %   2,00 163,910 3.28   

           
Total 
Arrodonit        

167,19
  

-4 G21B3001 m Desmuntatge de biona metàl·lica, amb mitjans mecànics 
i càrrega sobre camió             

  A0125000 h Oficial 1a soldador 0,053 24,910 1,32   
  A0150000 h Manobre especialista 0,011 21,150 0,23   
  A0140000 h Manobre 0,037 20,460 0,76   
  A0121000 h Oficial 1a 0,009 24,500 0,22   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 2,530 0,04   
  C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall 

oxiacetilènic 
0,300 1,174 0,35   

  C1101200 h Compressor amb dos martells 
pneumàtics 

0,030 2,763 0,08   
      Costos indirectes  %   2,00 3,000 0.06   

           
Total 
Arrodonit        

3,06
  

-5 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de 
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc 
de diamant, per a delimitar la zona a demolir 

            

  A0150000 h Manobre especialista 0,125 21,150 2,64   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 2,640 0,04   
  C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant 

per a paviment 
0,125 8,460 1,06   

      Costos indirectes  %   2,00 3,740 0.07   

           
Total 
Arrodonit        

3,81
  

-6 M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, 
termoplàstica o de dos components mitjançant 
mitjançant projecció d'abrasiu o fressat lleuger sense 
malmetre el paviment 

            

  A0150000 h Manobre especialista 0,080 21,150 1,69   

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 1,690 0,03   

  
C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació 

de pintures de marca vial 
autopropulasada 

0,160 23,431 3,75
  

      Costos indirectes  %   2,00 5,470 0.11   

            
Total 
Arrodonit        

5,58
  

-7 E21394JG5 m3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb 
compressor. S'inclou neteja i retirada de runa.càrrega i 
transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons 
documentació gràfica de projecte 

            

  MQEX05 h Martell trencador sobre excavadora 
hidràulica 

2,300 78,800 181,24   
  MOAJ01 h Manobre 0,500 21,400 10,70   
      Costos indirectes  %   2,00 191,940 3.84   

            
Total 
Arrodonit        

195,78
  

-8 FD5J0110b ut Desplaçament d'embornal. Inclou anulació d'embornal 
existent, rasa de drenatge, formació d'arqueta i tuberia, 
desplaçament de marc i reixa i totes les feines 
necessàries 

            

  MOOF01 h Oficial 1a 5,000 24,900 124,50   
  MOAJ01 h Manobre 5,000 21,400 107,00   

  

MT02FOMa010 m³ Formigó en massa, subministrat per 
central de formigó, de resistència 
característica 20 n/mm² de consistència 
tova, d'una grandària màxima d'àrid de 
20 mm, amb una relació aigua/ciment 
màxima de 0,65 i un contingut mínim de 
ciment de 200 kg/m³,  ambient i. 

0,100 84,230 8,42

  

  AMOCPxxx030 m³ Morter ciment pòrtland cem i 32,5,  1:6 
(m-5a). 

0,010 113,930 1,14   

  

MT09CERP030b ut Desplaçament d'embornal. Inclou 
anulació d'embornal existent, rasa de 
drenatge, formació d'arqueta i tuberia, 
desplaçament de marc i reixa i totes les 
feines necessàries 

1,000 77,000 77,00

  

      Costos indirectes  %   2,00 318,060 6.36   

            
Total 
Arrodonit        

324,42
  

-9 HBBJ1002B3 u Trasllat de focus existent a eix de muret. Inclou 
ancoratge i desplaçament de línia elèctrica i totes les 
feines derivades per a la seva post en marxa. 

            

  A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 20,460 10,23   
  A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 24,500 12,25   

  

BBBJ1002B3 u Desplaçament de lluminària a una 
distància de menys de 2m. Inclou 
formació de sabata de fonamentació, 
ancoratge i desplaçament de línia 
elèctrica i totes les feines derivades 
inclòs l'arrencada de qualsevol element 
vist 

1,000 50,000 50,00
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                  Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   

  %NAAA % Despeses auxiliars 1,000 72,480 0,72   
      Costos indirectes  %   2,00 73,200 1.46   

           
Total 
Arrodonit        

74,66
  

-10 K166310 ut Cala de localització de serveis soterrats             
  5SObxx1640 ut Calicata per estudi del terreny. 1,000 130,600 130,60   
  MOAJ01 h Manobre 0,200 21,400 4,28   
      Costos indirectes  %   2,00 134,880 2.70   

           
Total 
Arrodonit        

137,58
  

-11 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió             

  A0140000 h Manobre 0,010 20,460 0,20   
  C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre 

cadenes de 12 a 20 t 
0,020 86,020 1,72   

      Costos indirectes  %   2,00 1,920 0.04   

           
Total 
Arrodonit        

1,96
  

-12 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió             

  A0140000 h Manobre 0,010 20,460 0,20   
  C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre 

cadenes de 12 a 20 t 
0,022 86,020 1,89   

      Costos indirectes  %   2,00 2,090 0.04   

           
Total 
Arrodonit        

2,13
  

-13 F2214826 m3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de 
resistència a la compressió mitja (25 a 50 mpa).             

  C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 
8 a 10 t 

0,200 50,900 10,18   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 10,180 0,15   
  A0140000 h Manobre 0,050 20,460 1,02   
      Costos indirectes  %   2,00 11,350 0.23   

           
Total 
Arrodonit        

11,58
  

-14 G2261111B m3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de 
característiques a determinar per la direcció de l'obra.             

  B0111000 m3 Aigua 0,050 1,630 0,08   
  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 

14 t 
0,020 67,390 1,35   

  C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 66,360 0,66   
  C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 42,100 0,42   
  C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 

15 a 20 t 
0,013 90,970 1,18   

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

      Costos indirectes  %   2,00 3,690 0.07   

            
Total 
Arrodonit        

3,76
  

-15 F226Z001 m3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs 
interiors, de característiques a determinar per la direcció 
d'obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament 
acabat. 

            

  A0140000 h Manobre 0,006 20,460 0,12   
  B0111000 m3 Aigua 0,050 1,630 0,08   
  C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,003 43,340 0,13   
  C1331100 h Motoanivelladora petita 0,003 60,030 0,18   
  C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 

15 a 20 t 
0,004 90,970 0,36   

  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 
14 t 

0,006 67,390 0,40   
      Costos indirectes  %   2,00 1,270 0.03   

            
Total 
Arrodonit        

1,30
  

-16 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m 
de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i 
càrrega mecànica del material excavat 

            

  A0140000 h Manobre 0,040 20,460 0,82   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 0,820 0,01   
  C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 

8 a 10 t 
0,175 50,900 8,91   

      Costos indirectes  %   2,00 9,740 0.19   

            
Total 
Arrodonit        

9,93
  

-17 G228U2N0 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit de canalització, 
estesa i compactació segons condicions del plec de 
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

            

  C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-
416 o equivalent 

0,050 28,800 1,44   

  C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 
d'amplària 

0,100 6,640 0,66   

  B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 
0 a 5 mm 

1,200 17,090 20,51   
  B0111000 m3 Aigua 0,050 1,630 0,08   
  A0150000 h Manobre especialista 0,100 21,150 2,12   
  A0112000 h Cap de colla 0,025 25,950 0,65   
  C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,020 30,920 0,62   
      Costos indirectes  %   2,00 26,080 0.52   

            
Total 
Arrodonit        

26,60
  

-18 G3Z1UN30 m3 Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de 
canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil 
teòric. 
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                  Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   

  
B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència 

característica a la compressió, 
consistència plàstica i granulat màxim 
20 mm, inclòs transport a l'obra 

1,050 48,930 51,38

  

  CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de 
cabal 

0,063 13,430 0,85   
  C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,125 1,500 0,19   
  A0112000 h Cap de colla 0,016 25,950 0,42   
  A013U001 h Ajudant 0,063 15,600 0,98   
  A0121000 h Oficial 1a 0,063 24,500 1,54   
  C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,021 77,970 1,64   
  A0140000 h Manobre 0,125 20,460 2,56   
      Costos indirectes  %   2,00 59,560 1.19   

           
Total 
Arrodonit        

60,75
  

-19 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, 
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de 
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

            

  A0112000 h Cap de colla 0,013 25,950 0,34   
  A0150000 h Manobre especialista 0,063 21,150 1,33   
  B0111000 m3 Aigua 0,050 1,630 0,08   

  
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a 

rebliments localitzats, procedent de la 
pròpia obra 

1,200 0,300 0,36
  

  C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-
446 o equivalent 

0,026 44,630 1,16   
  C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,052 9,940 0,52   
  C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,005 30,920 0,15   
      Costos indirectes  %   2,00 3,940 0.08   

           
Total 
Arrodonit        

4,02
  

-20 F227T00A m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb 
compactació del 90% pm             

  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 
14 t 

0,010 67,390 0,67   
  C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 60,030 0,60   
      Costos indirectes  %   2,00 1,270 0.03   

           
Total 
Arrodonit        

1,30
  

-21 F2A1Z100 m3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, 
estesa i piconatge, terra seleccionada d'aportació en 
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, inclou 
subministre 

            

  B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000 9,510 9,51   

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

      Costos indirectes  %   2,00 9,510 0.19   

            
Total 
Arrodonit        

9,70
  

-22 F921R01FB m2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú 
artificial procedent de granulats reciclats de formigó i 
50% sauló estabilitzat amb sals naturals i compactat al 
95% pm amb estesa i piconatge del material- 

            

  A0140000 h Manobre 0,050 20,460 1,02   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 1,020 0,02   
  B0322000 m3 Sauló garbellat 0,100 18,290 1,83   
  B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats 

reciclats de formigó 
0,100 10,450 1,05   

  B0111000 m3 Aigua 0,050 1,630 0,08   
  C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 60,030 2,10   

  
C133Z001 h Fresadora de sols per mineria, amb 

pulveritzadors separats per aigua i per 
additius, amb sectoritzadors 

0,008 153,410 1,23
  

  C133Z004 dia Corro pneumatic s/op 0,009 152,090 1,37   
  C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 43,340 1,08   
  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 

14 t 
0,030 67,390 2,02   

  C133Z002 h Tractor 300 hp 0,009 49,550 0,45   
      Costos indirectes  %   2,00 12,250 0.25   

            
Total 
Arrodonit        

12,50
  

-23 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 
cm de profunditat, amb mitjans mecànics             

  C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, 
amb escarificadora 

0,008 84,460 0,68   

  C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 
t 

0,030 51,340 1,54   
      Costos indirectes  %   2,00 2,220 0.04   

            
Total 
Arrodonit        

2,26
  



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 

Justificació de preus FASE 1 
 Pàgina 17 

                  Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   
-24 F91AZ001 m2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la 

formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el 
procediment certificat d'aplicació terra solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 
28 dies provetes nlt-305 > 6 n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 
103807-2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 
mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 
kg/m3 de ciment ii/a-l 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 
granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 
kg/m3 de una barreja en pols que contingui: silicat de 
sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 
30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica 
necessària d'acord amb resultats previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè 
s'aconsegueix una resistència a la compressió superior 
als 3'50 megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment 
d’aplicació certificat. 

            

  A0140000 h Manobre 0,092 20,460 1,88   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,000 1,880 0,02   

  
B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem 

ii/b-l 32,5 n segons une-en 197-1, en 
sacs 

0,032 101,290 3,24
  

  
B051Z001 Kg Barreja en pols que contingui: silicat de 

sodi 42% + carbonat de sodi 19% + 
clorur de potassi 30% + sodi tri-
polifosfat 9%. 

0,200 13,930 2,79

  

  B0111000 m3 Aigua 0,050 1,630 0,08   
  C133Z005 dia Corro tandem metal.lic 3tn s/op 0,001 246,630 0,25   

  
C133Z006 h Escampador remolcat, amb 

sectoritzador i dosificador a sol de terra,
Automatitzat. 

0,008 64,800 0,52
  

  C1331100 h Motoanivelladora petita 0,015 60,030 0,90   
  C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,035 43,340 1,52   
  C133Z002 h Tractor 300 hp 0,009 49,550 0,45   
  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 

14 t 
0,028 67,390 1,89   

  C133Z004 dia Corro pneumatic s/op 0,001 152,090 0,15   

  
C133Z001 h Fresadora de sols per mineria, amb 

pulveritzadors separats per aigua i per 
additius, amb sectoritzadors 

0,008 153,410 1,23
  

  C133Z003 dia Placa vibradora 0,80 cm s/op 0,001 96,060 0,10   
      Costos indirectes  %   2,00 15,020 0.30   

           
Total 
Arrodonit        

15,32
  

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   
-25 F227Z001 m Formació de cuneta amb mitjans manuals i mecànics, 

amb graves i terres natulars allisades, realitzant una 
secció transversal en formació de ´´v´´ de mides 
60x20cm. Tot inclòs completament acabat. 

            

  B0332C00 t Grava de pedrera de pedra granítica, 
de 3 a 6 mm 

0,100 19,450 1,95   

  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 
14 t 

0,008 67,390 0,54   
  C1331100 h Motoanivelladora petita 0,015 60,030 0,90   
      Costos indirectes  %   2,00 3,390 0.07   

            
Total 
Arrodonit        

3,46
  

-26 F9365H11 m3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat 

            

  A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 24,500 3,68   
  A0140000 h Manobre 0,450 20,460 9,21   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 12,890 0,19   

  
B064300B m3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència 

tova, grandària màxima del granulat 20 
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició i 

1,050 61,040 64,09

  

  C2005000 h Regle vibratori 0,150 4,430 0,66   
      Costos indirectes  %   2,00 77,830 1.56   

            
Total 
Arrodonit        

79,39
  

-27 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica 
tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0,5 kg/m2             

  A0150000 h Manobre especialista 0,002 21,150 0,04   

  
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 

60% de betum asfàltic, per a reg 
d'adherència tipus c60b3/b2 adh, 
segons une-en 13808 

0,500 0,240 0,12

  

  C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 28,130 0,06   
  C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,001 41,840 0,04   
      Costos indirectes  %   2,00 0,260 0.01   

            
Total 
Arrodonit        

0,27
  

-28 F9H11131C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus 
d-10 / d-12 de 5 cm de gruix mínim amb addició d'òxid 
de ferro per el seu tintant en massa de granulometria 
densa per a capa de trànsit, estesa i compactada 

            

  A0140000 h Manobre 0,086 20,460 1,76   
  A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 24,500 0,47   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 2,230 0,03   
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                  Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   

  

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent 
tipus ac 11 surf b 35/50 d, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria 
densa per a capa de trànsit i granulat 
granític 

1,000 55,620 55,62

  

  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 
14 t 

0,012 67,390 0,81   

  C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums 
autopropulsat pneumàtic 

0,012 61,610 0,74   

  C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla 
bituminosa 

0,010 53,720 0,54   
      Costos indirectes  %   2,00 59,970 1.20   

           
Total 
Arrodonit        

61,17
  

-29 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb 
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland 

            

  A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,551 24,500 13,50   
  A0140000 h Manobre 0,418 20,460 8,55   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 22,050 0,33   
  B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, 

preu superior 
1,020 7,180 7,32   

  
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem 

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en 
sacs 

0,003 103,300 0,31
  

  

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb 
filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 
200 kg/m3 de ciment, amb una 
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 
de resistència a compressió, elaborat a 
l'obra 

0,032 158,840 5,08

  

      Costos indirectes  %   2,00 35,090 0.70   

           
Total 
Arrodonit        

35,79
  

-30 GD571510B m2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra 
calcàrea de mides  14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 
a 5 mm de diàmetre amb mitjans manuals i mecànics. 
Tot inclòs completament acabat. 

            

  A0121000 h Oficial 1a 0,125 24,500 3,06   
  A0150000 h Manobre especialista 0,063 21,150 1,33   
  A0140000 h Manobre 0,125 20,460 2,56   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 6,950 0,10   
  B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 12,500 0,590 7,38   
  B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000 0,340 0,34   
  B0DZA000 l Desencofrant 0,030 2,510 0,08   

  
B064300C m3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència 

plàstica, grandària màxima del granulat 
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició i 

0,235 61,040 14,34

  

  B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,025 1,220 0,03   

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

  B0A31000 kg Clau acer 0,090 1,360 0,12   
  C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 

8 a 10 t 
0,042 50,900 2,14   

  C1331100 h Motoanivelladora petita 0,015 60,030 0,90   
  C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,013 64,480 0,84   
      Costos indirectes  %   2,00 33,220 0.66   

            
Total 
Arrodonit        

33,88
  

-31 F9365F11B m3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat, armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 
25kg/m3. 

            

  A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 24,500 3,68   
  A0140000 h Manobre 0,450 20,460 9,21   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 12,890 0,19   

  
B065960B m3 Formigó ha-25/b/20/iia de consistència 

tova, grandària màxima del granulat 20 
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició iia 

1,050 67,320 70,69

  

  
B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer me 15x15 cm d:8-8 
mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 

1,000 3,770 3,77
  

  C2005000 h Regle vibratori 0,150 4,430 0,66   
      Costos indirectes  %   2,00 88,200 1.76   

            
Total 
Arrodonit        

89,96
  

-32 F9365H11B m3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 
armat amb malla 20x20 ø6. Encofrat lateral. Inclou 
juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra, 
tenyit amb sulfit de ferro i polit mecànic amb helicòpter. 

            

  A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 24,500 3,68   
  A0140000 h Manobre 0,450 20,460 9,21   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 12,890 0,19   
  C2005000 h Regle vibratori 0,150 4,430 0,66   

  

B065300B m3 Formigó ha-30/b/20/iiia de consistència 
tova, grandària màxima del granulat 20 
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició iiia, tenyit amb 
sulfit de ferro, 

1,050 100,800 105,84

  

  MQFO05 h Remolinador mecànic 0,050 6,020 0,30   
      Costos indirectes  %   2,00 119,880 2.40   

            
Total 
Arrodonit        

122,28
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                  Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   
-33 1ESFLAB030 kg D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer 

corrugat  b 500 s ferrallades a peu d'obra, de límit elàstic 
500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons 
documentació gràfica de projecte 

            

  MOOF01 h Oficial 1a 0,010 24,900 0,25   
  MOAJ01 h Manobre 0,010 21,400 0,21   
  AACxxxxx030 kg Acer b-500 s ferrallat. 1,050 1,070 1,12   
      Costos indirectes  %   2,00 1,580 0.03   

           
Total 
Arrodonit        

1,61
  

-34 1ESFLE0010 m² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per 
revestir, amb tauler de fusta de pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons 
documentació gràfica de projecte 

            

  MOOF01 h Oficial 1a 0,467 24,900 11,63   
  MOAJ01 h Manobre 0,343 21,400 7,34   
  MT04FUxx010 ml Tauló de pi de 75x225 mm - cost per 50 

usos - 
3,330 0,047 0,16   

  MT04VAxx020 ml Puntal metàl·lic telescòpic -
amortització 1 % - 

9,000 0,100 0,90   
  MT04VAxx030 dm³ Llates de fusta 1,000 0,154 0,15   
  MT04VAxx040 kg Claus 0,100 0,674 0,07   
  MT04VAxx050 kg Filferro recuit 0,100 0,792 0,08   

  

MT04FUxx080 m² Tauler de fusta per encofrar de 
197x50x2,7 cm, amb unions encolades, 
de fusta de pi seleccionada, amb perfil 
tipus t als extrems i amb tractament 
desencofrant, - cost per 20 usos - 

1,100 0,384 0,42

  

  
MT04VAxx060 l Agent desencofrant que evita la 

adherència del formigó o del morter als 
encofrats. Amb un rendiment de 40 a 
50 m² per litre. 

0,030 0,727 0,02

  

  MT04VAxx340 ut Separador tipus piramidal de formigó, 
apte per tots els diàmetres de barilles. 

8,000 0,041 0,33   
      Costos indirectes  %   2,00 21,100 0.42   

           
Total 
Arrodonit        

21,52
  

-35 1REPaaa070 m³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a 
paviments o estructura. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons 
documentació gràfica de projecte 

            

  MQFO02 h Camió grua amb cubilot per formigonar 0,092 59,200 5,45   
      Costos indirectes  %   2,00 5,450 0.11   

           
Total 
Arrodonit        

5,56
  

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   
-36 4ATSxx0020 m³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per 

capes de 15 cm de gruix, i un grau de compactació del 
95 % del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat 
segons documentació gràfica de projecte 

            

  MQEX01 h Pala carregadora sobre pneumàtics 0,010 56,310 0,56   
  MQCO02 h Piconadora vibradora autopropulsada 0,140 59,350 8,31   
  MT01xxxx140 m³ Tot-u natural 1,000 18,910 18,91   
      Costos indirectes  %   2,00 27,780 0.56   

            
Total 
Arrodonit        

28,34
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1. Quadre de la mà d’obra 
 

               
Quadre de la ma 

d'obra

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

1 A0112000 h Cap de colla 25,95 8,938 231,94

2 A0121000 h Oficial 1a 24,50 87,806 2.151,25

3 A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,50 1,264 30,97

4 A0125000 h Oficial 1a soldador 24,91 89,400 2.226,95

5 A012M000 h Oficial 1a muntador 25,32 87,300 2.210,44

6 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,50 120,710 2.957,40

7 A012P000 h Oficial 1a jardiner 29,41 218,116 6.414,79

8 A012P200 h Oficial 2a jardiner 27,55 63,802 1.757,75

9 A0134000 h Ajudant ferrallista 21,75 1,264 27,49

10 A013M000 h Ajudant muntador 21,75 85,800 1.866,15

11 A013P000 h Ajudant jardiner 26,10 947,762 24.736,59

12 A0140000 h Manobre 20,46 607,678 12.433,09

13 A0150000 h Manobre especialista 21,15 873,026 18.464,50

14 A0160000 h Peó 19,10 48,562 927,53

15 MOAJ01 h Manobre seguretat 21,40 23,004 492,29

16 MOOF01 h Oficial 1ª seguretat 24,90 6,501 161,87

17 mo059 h Peó ordinari construcció. 13,91 0,045 0,63

18 mo060 h Peó ordinari construcció. 19,25 0,252 4,85

            Import Total 77.096,47

                      
                      
                      
   

                      
 

 

 

 

 

2. Quadre de la maquinèria 
 

               
Quadre de la 

maquinària

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

1 C1101100 h Compressor amb un martell 
pneumàtic 14,87 0,782 11,63

2 C1101200 h Compressor amb dos martells 
pneumàtics 15,65 542,731 8.493,74

3 C1105A00 h Retroexcavadora amb martell 
trencador 64,48 10,424 672,14

4 C110F900 h Fresadora per a paviment amb 
càrrega automàtica 92,39 3,278 302,85

5 C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 
a 17 t 90,97 2,725 247,89

6 C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics 
de 8 a 14 t 75,00 100,071 7.505,33

7 C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics 
de 15 a 20 t 90,97 4,763 433,29

8 C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre 
cadenes de 12 a 20 t 86,02 3,878 333,59

9 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics 
de 8 a 10 t 50,90 153,019 7.788,67

10 C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 
2 a 5,9 t 45,00 29,080 1.308,60

11 C131B2A0 h Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 t 51,09 100,071 5.112,63

12 C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, 
amb escarificadora 84,46 29,352 2.479,07

13 C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus 
cat-926 o equivalent 57,69 1,614 93,11

14 C1331100 h Motoanivelladora petita 60,03 49,855 2.992,80

15 C1331200 h Motoanivelladora mitjana 66,36 0,737 48,91

16 C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 
10 t 51,34 110,070 5.650,99

17 C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 
14 t 67,39 80,573 5.429,81

18 C133Z001 h Fresadora de sols per mineria, amb 
pulveritzadors separats per aigua i 
per additius, amb sectoritzadors 153,41 22,325 3.424,88

19 C133Z002 h Tractor 300 hp 49,55 25,115 1.244,45

20 C133Z003 dia Placa vibradora 0,80 cm s/op 96,06 2,433 233,71

21 C133Z004 dia Corro pneumatic s/op 152,09 5,651 859,46

22 C133Z005 dia Corro tandem metal.lic 3tn s/op 246,63 2,433 600,05

23 C133Z006 h Escampador remolcat, amb 
sectoritzador i dosificador a sol de 
terra, 
Automatitzat. 64,80 19,464 1.261,27

24 C1501700 h Camió per a transport de 7 t 16,32 107,367 1.752,23

25 C1501800 h Camió per a transport de 12 t 39,17 55,696 2.181,61
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Quadre de la 

maquinària

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

26 C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 15,85 44,768 709,57

27 C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 42,10 0,737 31,03

28 C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 43,34 107,907 4.676,69

29 C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 47,71 43,382 2.069,76

30 C1503000 h Camió grua 45,42 27,392 1.244,14

31 C1503300 h Camió grua de 3 t 43,03 1,500 64,55

32 C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb 
mecanisme hidràulic 24,64 29,080 716,53

33 C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78 0,089 0,16

34 C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,84 3,278 137,15

35 C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de 
diamant per a paviment 8,46 1,875 15,86

36 C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, 
autopropulsada 34,77 1,136 39,50

37 C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, 
d'accionament manual 26,59 3,965 105,43

38 C2005000 h Regle vibratori 4,43 1,594 7,06

39 C200D000 h Vibrador d'agulla 1,16 27,480 31,88

40 C200F000 h Màquina taladradora 3,37 39,344 132,59

41 C200H000 h Màquina taladradora amb broca de 
diamant refrigerada amb aigua per a 
forats de 5 a 20 cm com a màxim 8,22 0,750 6,17

42 C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall 
oxiacetilènic 6,65 89,400 594,51

43 C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,95 2,700 7,97

44 CR11A869 h Desbrossadora autopropulsada 
autoportant, de fins a 14,7 kw (fins a 
20 cv) de potència, amb una amplària 
de treball de 0,9 a 1,2 m 36,74 217,273 7.982,61

45 CR11D403 h Tractor de 47,8 kw (65 cv) de 
potència, amb desbrossadora de 
martells i amb una amplària de treball 
d'1,5 a 2 m 42,76 16,144 690,32

46 CR221332 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 
39,7 kw ( 35 a 54 cv) de potència, 
amb equip subsolador amb 3 braços i 
d'una amplària de treball de 1,51 a 
1,99 m 39,85 64,575 2.573,31

47 CR26Z001 h Tractor amb equip rotocultor 57,94 48,431 2.806,09

48 CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre 
camió, amb dipòsit de 2500 l, amb 
bomba incorporada de 15 a 20 kw 35,50 27,392 972,42

49 CRH11030 h Tallagespa helicoïdal autopropulsada, 
de 66 a 90 cm d'amplària de treball 23,47 15,125 354,98

50 CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kva 8,54 0,750 6,41

               
Quadre de la 

maquinària

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

51 CZ114000 h Grup electrògen de 60 a 200 kva 23,57 27,480 647,70

52 CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 
m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,52 27,480 426,49

53 MQCO02 h Piconadora vibradora autopropulsada 59,35 1,407 83,51

54 MQEX01 h Pala carregadora sobre pneumàtics 56,31 0,101 5,69

55 MQEX05 h Martell trencador sobre excavadora 
hidràulica 78,80 8,832 695,96

56 MQFO02 h Camió grua amb cubilot per 
formigonar 59,20 0,925 54,76

57 MQFO05 h Remolinador mecànic 6,02 0,503 3,03

58 MQVA04 h Compressor i dos martells 21,96 3,570 78,40

            Import Total 88.434,91

                      
                      
                      
   

                      
 

3. Quadre dels materials 
 

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

1 B0111000 m3 Aigua 1,63 909,011 1.481,69

2 B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,08 0,188 3,21

3 B0322000 m3 Sauló garbellat 18,29 35,760 654,05

4 B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó 10,45 35,760 373,69

5 B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,51 853,500 8.116,79

6 B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari 
cem ii/b-l 32,5 n segons une-en 
197-1, en sacs 101,29 77,856 7.886,03

7 B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari 
cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 
197-1, en sacs 103,30 0,037 3,82

8 B051Z001 Kg Barreja en pols que contingui: 
silicat de sodi 42% + carbonat de 
sodi 19% + clorur de potassi 30% + 
sodi tri-polifosfat 9%. 13,93 486,600 6.778,34

9 B0532310 kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en 
sacs 0,22 49,200 10,82



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 

Justificació de preus FASE 2 
 Pàgina 7 

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

10 B064300C m3 Formigó hm-20/p/20/i de 
consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició i 61,04 13,351 814,95

11 B065300B m3 Formigó ha-30/b/20/iiia de 
consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició iiia, tenyit amb 
sulfit de ferro, 100,80 10,553 1.063,74

12 B065960B m3 Formigó ha-25/b/20/iia de 
consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició iia 67,32 0,605 40,73

13 B065Z002 m3 Formigó ha-35/b/20/iiic+qb, fabricat 
en central amb ciment sr, amb 
additiu hidròfug, abocada amb 
cubilot. 89,21 10,992 980,60

14 B071Z001 dm3 Morter sense retracció de 
consistència fluida, per a 
rebliments i ancoratges 1,65 18,000 29,70

15 B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22 3,729 4,55

16 B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,11 46,528 51,65

17 B0A31000 kg Clau acer 1,36 4,320 5,88

18 B0B27000 kg Acer en barres corrugades b400s 
de límit elàstic >= 400 n/mm2 0,63 405,083 255,20

19 B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer me 15x15 cm 
d:8-8 mm 6x2,2 m b500t une-en 
10080 3,77 0,576 2,17

20 B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34 48,000 16,32

21 B0DZA000 l Desencofrant 2,51 1,440 3,61

22 B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de 
compostage de residus vegetals 
nets no perillosos amb una densitat 
0,5 t/m3, procedents de poda o 
sega, amb codi 200201 segons la 
llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 45,00 403,595 18.161,78

23 B2RAZ001 t Deposició controlada a centre de 
reciclatge o transferència de 
residus de metalls barrejats no 
especials, procedents de 
construcció o demolició 0,58 0,000 0,00

24 B2RAZ002 t Deposició controlada a centre de 
reciclatge o transferència de 
residus de plàstic no especials, 
procedents de construcció o 
demolició 1,00 0,005 0,01

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

25 B2RAZ003 t Deposició controlada a centre de 
reciclatge o transferència de 
residus de fusta no especials, 
procedents de construcció o 
demolició 0,38 5,282 2,01

26 B2RAZ004 t Deposició controlada a centre de 
reciclatge o transferència de 
residus de paper i cartró no 
especials, procedents de 
construcció o demolició 1,00 0,490 0,49

27 B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 0,59 600,000 354,00

28 B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 
1a, preu superior 7,18 3,917 28,12

29 BB11Z001 m Baranes de fusta model guilleries, 
de la casa disseny barraca, o 
similar, formada per pilars i doble 
travesser de fusta de pi silvestre 
tractada a l’autoclau (categoria iv), 
de secció rodona, de ø 80 mm. La 
distància entre pilars és de 2 
metres, i la distància entre 
travessers, de 45 cm. El sistema 
d’ancoratge al terreny serà 
mitjançant platines d’acer. Els 
elements de fixació són d’acer 
inoxidable. Totalment instal·lat. 21,00 46,000 966,00

30 BBA14100 kg Pintura alcídica de color blanc, per 
a marques vials 1,78 6,816 12,13

31 BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos 
components de color blanc, per a 
marques vials 3,10 96,288 298,49

32 BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a 
marques vials retrorreflectants en 
sec, amb humitat i amb pluja 1,26 51,460 64,84

33 BQ113350C u Banc model tramet de la casa 
escofet, o similar, construït amb 5 
taulons de fusta de pi tractada per 
a exteriors, i suports de perfil 
metàl·lic zincat. 2.520,63 3,000 7.561,89

34 BQ11Z001 u Taula de pícnic amb bancs model 
mb006, de la casa happy ludic, o 
similar, de 180 cm x 76,5 cm 
fabricat en fusta de pi de classe iv, 
tractada a l’autoclau per a 
exteriors, i cargols d’acer 
inoxidable. Aquest element es situa 
en les zones de recuperació de 
l’espai fluvial (zref) properes als 
nuclis urbans. 175,00 2,000 350,00
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Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

35 BQ21Z001 u Paperera model canadà grande de 
la casa fàbregas, de 420 cm de 
costat i una alçada total de 89 cm, 
fabricada amb estructura metàl·lica 
i acabats exteriors amb llistons de 
fusta tropical. Aquest element es 
situa en les zones de recuperació 
de l’espai fluvial (zref) properes als 
nuclis urbans, en els llocs on 
s’ubiquen també les taules de pic-
nic 140,00 3,000 420,00

36 BQ42Z001B ut Pilona tipus boí de disseny barraca 
o similar 54,61 45,000 2.457,45

37 BQPBZ001 u Mòdul per a aparcament de 
bicicletes model pedraforca 3000 
de disseny barraca o similar, de 3 
metres de longitud i pilars de fusta 
tractada ø80  col·locat foradant el 
paviment amb broca i rebliment 
amb morter sense retracció. Tot 
inclòs i completament acabat. 85,51 3,000 256,53

38 BR341150 m3 Compost de classe i, d'origen 
vegetal, segons ntj 05c, 
subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88 7,024 392,50

39 BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,52 410,877 2.678,92

40 BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base 
acrílica 8,21 1.232,631 10.119,90

41 BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, 
d'alliberament lent 5,22 821,754 4.289,56

42 BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a 
hidrosembres de fibra semicurta 0,92 5.478,360 5.040,09

43 BR434427 u Fraxinus angustifolia de perímetre 
de 10 a 12 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 33 cm i profunditat 
mínima 23,1 cm segons fórmules 
ntj 32,29 454,000 14.659,66

44 BR4344F1B u Arbre caducifoli tipus populus sp, 
fraxinus sp., salix alba, ulmus sp., 
acer sp. De 2 sabes (ø del coll de 
l'arrel mímim 3 mm) presentat af 
mín. 300 Cc. 5,82 517,000 3.008,94

45 BR451634B u Quercus sp, de 100-150 cm 
d'altura, ramificat des de la base, 
presentat en contenidor de 10l. 16,50 414,000 6.831,00

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

46 BR455BF1B u Espècie arbustiva de ribera tipus 
salix sp. Tamarix sp. I scirpus sp. 
D'1 saba, en af mínim 300 cc, en 
clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, 
incloses l'excavació del sot, 
formació i revisió escocell, 
instal·lació de protector de base i 
forestal, incorporació d'esmenes i 
adobs, regs d'arrelament i totes les 
tasques de manteniment i mitjans 
auxiliars necessaris per a la seva 
correcta execució segons ppt fins 
la recepció de l'obra 0,68 644,000 437,92

47 BR4BVDF1B u Espècie arbustiva de ribera tipus 
crataegus sp., cornus sp, rosa sp, 
rubus sp, sambucus sp., vitex sp., 
clematis sp. De 2 sabes, en af 
mínim 300 cc 0,68 3.957,000 2.690,76

48 BR4H34F1B u Espècie arbustiva d'alzinar tipus 
cistus sp., prunus sp., punica sp. 
Rosmarinus sp., spartium sp., de 2 
sabes, en af mínim 300 cc, en clot 
de plantació 0,25x0.25x0.25 m, 
incloses l'excavació del sot, 
formació i revisió escocell, 
instal·lació de protector de base i 
forestal, incorporació d'esmenes i 
adobs, regs d'arrelament i totes les 
tasques de manteniment i mitjans 
auxiliars necessaris per a la seva 
correcta execució segons ppt fins 
la recepció de l'obra 0,68 1.726,000 1.173,68

49 BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus 
rústica de baix manteniment de 
lleguminoses amb gramínies, 
segons ntj 07n 4,45 821,754 3.656,81

50 BRI34784 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, 
de densitat aproximada 700 g/m2, 
col·locada en un terreny preparat 
amb un pendent aproximat del 100 
% i amb una llargària de talús 
superior a 25 m, fixada amb grapes 
d'acer corrugat en forma d'u, de 10 
mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, 
amb una densitat de 2 u/m2 i amb 
part proporcional de rasa superior 
de fixació 1,22 881,104 1.074,95

51 BRIRE228 u Estaca llenyosa no ramificada de 
dos o més anys, d'espècies 
arbustives autòctones, amb 
capacitat de reproducció 
vegetativa, de 2 a 5 cm de 
diàmetre i de 0,5 a 0,8 m de 
llargària 0,80 322,000 257,60

52 BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en 
autoclau, de secció circular, de 6 
cm de diàmetre i 2 m de llargària 2,93 703,080 2.060,02
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Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

53 MT01xxxx140 m³ Tot-u natural 18,91 10,050 190,05

54 MT03ACxx030 kg Acer corrugat b 500 s 0,77 189,708 146,08

55 MT04FUxx010 ml Tauló de pi de 75x225 mm - cost 
per 50 usos - 0,05 21,439 1,01

56 MT04FUxx080 m² Tauler de fusta per encofrar de 
197x50x2,7 cm, amb unions 
encolades, de fusta de pi 
seleccionada, amb perfil tipus t als 
extrems i amb tractament 
desencofrant, - cost per 20 usos - 0,38 7,082 2,72

57 MT04VAxx020 ml Puntal metàl·lic telescòpic - 
amortització 1 % - 0,10 57,942 5,79

58 MT04VAxx030 dm³ Llates de fusta 0,15 6,438 0,99

59 MT04VAxx040 kg Claus 0,67 0,644 0,43

60 MT04VAxx050 kg Filferro recuit 0,79 0,644 0,51

61 MT04VAxx060 l Agent desencofrant que evita la 
adherència del formigó o del morter 
als encofrats. Amb un rendiment de 
40 a 50 m² per litre. 0,73 0,193 0,14

62 MT04VAxx340 ut Separador tipus piramidal de 
formigó, apte per tots els diàmetres 
de barilles. 0,04 51,504 2,11

63 MT21Sxxx010 ut Llum d'intempèrie amb carcassa de 
plàstic i peça d'ancoratge, amb 
cél·lula fotoelèctrica i piles. 36,38 4,000 145,51

64 MT21Sxxx090 ut Fita cónica reflectant de pvc de 0,5 
m d'alçada. 15,93 20,000 318,50

65 MT21Sxxx110 ut Senyal reflectant normalitzada a 
dos cares, (direcció obligatòria i 
stop),  amb suport de peu. 26,64 2,000 53,27

66 MT21Sxxx120 ut Senyal normalitzada de stop de 
600 mm de diàmetre. 39,95 2,000 79,90

67 MT21Sxxx130 ut Suport d'acer galvanitzat de 
80x40x2 mm i de 1,8 m d'altura, 
per senyal normalitzada. 19,97 4,000 79,89

68 MT21Sxxx140 ut Senyal normalitzada reflectant, 
d'obligació o de prohibició, de 60 
cm de diàmetre, preparada per 
suport metal·lic. 38,94 2,000 77,87

69 MT21Sxxx150 ut Senyal reflectant de perill, 
triangular de 70 cm de costat, 
normalitzada. 35,41 2,000 70,82

70 MT21Sxxx160 ut Tres peus plegable, per suport 
móvil de senyal de perill, d'acer 
galvanitzat. 24,03 2,000 48,07

71 MT21Sxxx170 ut Tanca autònoma de 2,5 m de 
llargada i 1,10 m d'alçada. Provista 
de sistema d'ancoratge lateral, de 
forma que es puguin alinear unes 
amb les altres. 76,98 15,000 1.154,76

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

72 mt10hmf010agcbbba m³ Formigó hm-20/b/20/i, fabricat en 
central, abocada amb cubilot. 47,48 0,140 6,65

73 mt41ixi010a Ut Extintor portàtil de pols químic abc 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, 
amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, segons une 23110. 23,30 1,000 23,30

74 mt49des020 Ut Desplaçament de personal i equip 
a obra per a la realització de 
l'assaig de densitat i humitat. 6,33 4,000 25,30

75 mt49hob020ca Ut Assaig per determinar la 
consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'abrams 
segons une-en 12350-2 i la 
resistència característica a 
compressió del formigó endurit 
mitjançant control estadístic amb 
fabricació i endurit de sis provetes 
cilíndriques de 15x30 cm del 
mateix lot segons une-en 12390-2, 
amb recapçat i trencament a 
compressió segons une-en 12390-
3, inclús desplaçament a obra, 
presa de mostra de formigó fresc 
segons une-en 12350-1 i informe 
de resultats. 59,99 3,000 179,97

76 mt49prs010aabadD3 Ut Control de recepció de material 
mitjançant presentació de 
certificats, assaigs,fitxes, segons 
els del projecte, prèvia instal·lació 
de material de paviments, perfils, 
mecanismes, marcs i tapes previa 
instal·lació en la pròpia obra 23,80 2,000 47,59

77 mt49sin020a Ut Informe tècnic sobre els resultats 
obtinguts en els assaigs realitzats 
per laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent en material 
de replè o terraplenament. 25,42 4,000 101,66

78 mt49sla060 Ut Assaig per determinar els límits 
d'atterberg (límit líquid i plàstic 
d'una mostra de sol), segons une 
103103 i une 103104. 5,31 4,000 21,24

79 mt49sla075 Ut Assaig per determinar la densitat i 
humitat "in situ" del terreny, segons 
astm d6938. 2,21 4,000 8,82

80 mt49sla080c Ut Anàlisis granulomètric per tamisat 
d'una mostra de material de replè o 
terraplenament, segons une-en 
933-1. 4,43 4,000 17,71

81 mt49sla180 Ut Assaig per determinar l'equivalent 
de sorra d'una mostra de sol, une-
en 933-8. 4,85 4,000 19,42
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Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

82 mt49sla190 Ut Assaig per determinar el coeficient 
de desgast de los ángeles d'una 
mostra de sol, segons une-en 
1097-2. 13,24 4,000 52,95

83 mt49sla200 Ut Assaig per determinar el coeficient 
de neteja d'una mostra de sol, une-
en 13043. 5,30 4,000 21,18

84 mt49sla210 Ut Assaig per determinar l'índex de 
lloseta d'una mostra de sol, une-en 
933-3. 7,06 4,000 28,24

85 mt49sla220 Ut Assaig per determinar les cares de 
fractura d'una mostra de sol, une-
en 933-5. 7,06 4,000 28,24

86 mt49stc010b Ut Agafament d'una mostra de 
material de replè o terraplenament. 4,51 4,000 18,03

87 mt49sue020 Ut Assaig proctor modificat, segons 
une 103501. 13,61 4,000 54,42

88 mt49sue040 Ut Assaig de placa de càrrega, 
segons une 103808. 26,48 4,000 105,91

89 mt50cas050 Ut Mes de lloguer de caseta 
prefabricada per vestuaris d'obra, 
de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m², 
composta per: estructura metàl·lica 
mitjançant perfils conformats en 
fred; tanacament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de 
pintura prelacada; coberta de xapa 
galvanitzada ondulada reforçada 
amb perfil d'acer; aïllament interior 
amb llana de vidre combinada amb 
poliestirè expandit; instal·lació 
d'electricitat i força amb presa 
exterior a 230 v; tubs fluorescents i 
punt de llum exterior; finestres 
corredisses d'alumini anoditzat, 
amb lluna de 6 mm i reixes; porta 
d'entrada de xapa galvanitzada d'1 
mm amb tancament; sòl 
d'aglomerat revestit amb pvc 
continu de 2 mm i poliestirè de 50 
mm amb recolzament en base de 
xapa galvanitzada de secció 
trapezoidal i revestiment de tauler 
melaminat en parets. 64,40 4,000 257,60

90 mt50eca010 Ut Farmaciola d'urgència. 20,22 1,000 20,22

91 mt50epc010 Ut Casc de seguretat per la 
construcció, amb arnès de 
subjecció. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 397. 0,67 4,000 2,67

               
Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

92 mt50epd010a Ut Cinturó de seguretat de suspensió 
amb un punt d'amarrador. Certificat 
ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 
1997. Amb marcat segons l'exigit 
en une-en 358. 40,83 0,500 20,42

93 mt50epd010d Ut Cinturó de seguretat antivibratori. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 358. 13,41 1,000 13,41

94 mt50epj010a Ut Ulleres contra impactes 
antiratlladura, incolores. Certificat 
ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 
1997. Amb marcat segons l'exigit 
en une-en 166. 2,50 4,000 10,01

95 mt50epm020a Ut Parell de guants d'ús general de 
lona i serratge. Certificat ce segons 
r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 
20 de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 420. 0,61 4,000 2,45

96 mt50epo010 Ut Protectors auditius, tipus orellera. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 352, une-en 397 i 
une-en 24869. 19,42 1,332 25,86

97 mt50epo020 Ut Joc de taps endoaurales antisoroll 
de silicona. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 352-2 i 
une-en 24869. 0,79 4,000 3,17

98 mt50epp010a Ut Parell de botes de aigua sense 
cremallera. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en iso 
20344, une-en iso 20345, une-en 
iso 20346 i une-en iso 20347. 20,11 4,000 80,42

99 mt50epp020 Ut Parell de botes de seguretat amb 
puntera metàl·lica i plantilles d'acer 
flexibles. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 344, une-
en 345, une-en 346 i une-en 347. 19,72 4,000 78,87

100 mt50epu010 Ut Granota de feina, de polièster-cotó. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 340. 3,78 4,000 15,13
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Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

101 mt50epu020a Ut Vestit impermeable de feina, de 
pvc. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 340. 7,22 4,000 28,88

102 mt50epu060 Ut Faixa de protecció lumbar amb 
ampli suport abdominal i subjecció 
regulable mitjançant velcro. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 340. 12,31 1,000 12,31

103 mt50epv020a Ut Careta autofiltrant per rebutjar, 
contra partícules de pols, ffp1. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 149. 0,93 4,000 3,70

104 mt50les020 Ut Cartell indicatiu de riscos, eg. 5,42 1,000 5,42

105 mt50les020D1 Ut Senyalització de les obres 
públiques de ports, amb un rètol de 
mides300x315cm, formada per 18 
lamel·les d'acer galvanitzat de 
17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la 
situació determinada per la 
normativa oficial. Inclou exca 183,88 1,000 183,88

106 mt50les040 Ut Pal galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 
m de alçaria. 10,58 2,000 21,15

107 mt50mas020 Ut Cost de l'hora de xerrada per 
formació de seguretat i salut en el 
treball, realitzada per tècnic 
qualificat. 16,59 4,000 66,34

            Import Total 121.874,56

                      
                      
                      
   

                      
 

 

 

 

 

 

4. Quadre de preus auxiliars 
 

              Quadre de preus auxiliars

Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL

1 AACxxxxx030 kg Acer b-500 s ferrallat.             
  MOOF01 h Oficial 1a 0,010 24,900 0,250

  MT03ACxx030 kg Acer corrugat b 500 s 1,060 0,770 0,820

                 Total 1,070

2 D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem 
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una 
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència 
a compressió, elaborat a l'obra 

            

  A0150000 h Manobre especialista 1,050 21,150 22,210

  %NAAA % Despeses auxiliars 1,000 22,210 0,220

  B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 17,080 26,130

  
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem 

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en 
sacs 

0,200 103,300 20,660

  B0532310 kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 400,000 0,220 88,000

  B0111000 m3 Aigua 0,200 1,630 0,330

  C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 1,780 1,290

                 Total 158,840

3 D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 
manipulat a taller b400s, de límit elàstic >= 400 
n/mm2 

            

  A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 24,500 0,120

  A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 21,750 0,110

  %NAAA % Despeses auxiliars 1,000 0,230 0,000

  B0B27000 kg Acer en barres corrugades b400s de 
límit elàstic >= 400 n/mm2 

1,050 0,630 0,660

  B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010 1,220 0,010

                 Total 0,900
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5. Partides d’obra 
 

                 Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   
-1 F2111044B m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum 

aparent, de 4 m d'alçària, inclou enderroc de fonaments, 
solera i mitgeres, separació, transport ni gestió de residus 
ni residus perillosos, amb bulldòzer i càrrega mecànica 
de runa sobre camió o contenidor. Inclou càrrega amb 
mitjans mecànics i transport de residus a planta de 
tractament o dipòsit i cànon d'abocament, amb camió per 
a transport de 7 t, situat a menys de 20km 

          

  

  A0140000 h Manobre 0,100 20,460 2,05   
  A0150000 h Manobre especialista 0,100 21,150 2,12   
  C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 

a 14 t 
0,045 75,000 3,38   

  C131B2A0 h Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 t 0,045 51,090 2,30   
  C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 

a 10 t 
0,045 50,900 2,29   

  C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,031 16,320 0,51   
  C1101200 h Compressor amb dos martells 

pneumàtics 
0,100 15,650 1,57   

  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 14,220 0,21   
      Costos indirectes  %   2,00 14,430 0.29   

           
Total 
Arrodonit        

14,72
  

-2 G219GBC0B m Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a 
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per 
a delimitar la zona a demolir. 

            

  A0150000 h Manobre especialista 0,125 21,150 2,64   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 2,640 0,04   
  C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant 

per a paviment 
0,125 8,460 1,06   

      Costos indirectes  %   2,00 3,740 0.07   

           
Total 
Arrodonit        

3,81
  

-3 G2194AE5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de 
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb 
martell trencador i càrrega sobre camió 

            

  C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 
a 10 t 

0,048 50,900 2,44   
  C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,140 64,480 9,03   
      Costos indirectes  %   2,00 11,470 0.23   

           
Total 
Arrodonit        

11,70
  

-4 F23194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre 
formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària 
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega 
sobre camió 

            

  MOAJ01 h Manobre 0,600 21,400 12,84   

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

  MQVA04 h Compressor i dos martells 0,170 21,960 3,73   
      Costos indirectes  %   2,00 16,570 0.33   

            
Total 
Arrodonit        

16,90
  

-5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles 
bituminoses i càrrega sobre camió             

  A0121000 h Oficial 1a 0,002 24,500 0,05   
  A0150000 h Manobre especialista 0,003 21,150 0,06   
  C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,002 41,840 0,08   
  C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 

15 a 20 t 
0,001 90,970 0,09   

  C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega 
automàtica 

0,002 92,390 0,18   
      Costos indirectes  %   2,00 0,460 0.01   

            
Total 
Arrodonit        

0,47
  

-6 G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 
10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor 
i càrrega sobre camió 

            

  A0150000 h Manobre especialista 0,380 21,150 8,04   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 8,040 0,12   
  C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 

a 10 t 
0,028 50,900 1,43   

  C1101200 h Compressor amb dos martells 
pneumàtics 

0,190 15,650 2,97   
      Costos indirectes  %   2,00 12,560 0.25   

            
Total 
Arrodonit        

12,81
  

-7 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió             

  A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 24,910 7,47   
  A0150000 h Manobre especialista 0,060 21,150 1,27   
  A0140000 h Manobre 0,210 20,460 4,30   
  A0121000 h Oficial 1a 0,052 24,500 1,27   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 14,310 0,21   
  C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall 

oxiacetilènic 
0,300 6,650 2,00   

  C1101200 h Compressor amb dos martells 
pneumàtics 

0,030 15,650 0,47   
      Costos indirectes  %   2,00 16,990 0.34   

            
Total 
Arrodonit        

17,33
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                 Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   
-8 E21394JG5 m3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb 

compressor. S'inclou neteja i retirada de runa.càrrega i 
transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons 
documentació gràfica de projecte 

            

  MQEX05 h Martell trencador sobre excavadora 
hidràulica 

2,300 78,800 181,24   
  MOAJ01 h Manobre 0,500 21,400 10,70   
      Costos indirectes  %   2,00 191,940 3.84   

           
Total 
Arrodonit        

195,78
  

-9 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió             

  A0140000 h Manobre 0,010 20,460 0,20   
  C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre 

cadenes de 12 a 20 t 
0,022 86,020 1,89   

      Costos indirectes  %   2,00 2,090 0.04   

           
Total 
Arrodonit        

2,13
  

-10 F2214826 m3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de 
resistència a la compressió mitja (25 a 50 mpa).             

  C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 
a 10 t 

0,200 50,900 10,18   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 10,180 0,15   
  A0140000 h Manobre 0,050 20,460 1,02   
      Costos indirectes  %   2,00 11,350 0.23   

           
Total 
Arrodonit        

11,58
  

-11 G2261111B m3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de 
característiques a determinar per la direcció de l'obra.             

  B0111000 m3 Aigua 0,050 1,630 0,08   
  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 

t 
0,020 67,390 1,35   

  C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 66,360 0,66   
  C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 42,100 0,42   
  C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 

15 a 20 t 
0,013 90,970 1,18   

      Costos indirectes  %   2,00 3,690 0.07   

           
Total 
Arrodonit        

3,76
  

-12 F226Z001 m3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs 
interiors, de característiques a determinar per la direcció 
d'obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament 
acabat. 

            

  A0140000 h Manobre 0,006 20,460 0,12   
  B0111000 m3 Aigua 0,050 1,630 0,08   
  C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,003 43,340 0,13   

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

  C1331100 h Motoanivelladora petita 0,003 60,030 0,18   
  C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 

15 a 20 t 
0,004 90,970 0,36   

  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 
t 

0,006 67,390 0,40   
      Costos indirectes  %   2,00 1,270 0.03   

            
Total 
Arrodonit        

1,30
  

-13 F2A1Z100 m3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, 
estesa i piconatge, terra seleccionada d'aportació en 
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, inclou 
subministre 

            

  B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000 9,510 9,51   
      Costos indirectes  %   2,00 9,510 0.19   

            
Total 
Arrodonit        

9,70
  

-14 F921R01FB m2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial 
procedent de granulats reciclats de formigó i 50% sauló 
estabilitzat amb sals naturals i compactat al 95% pm amb 
estesa i piconatge del material- 

            

  A0140000 h Manobre 0,050 20,460 1,02   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 1,020 0,02   
  B0322000 m3 Sauló garbellat 0,100 18,290 1,83   
  B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats 

reciclats de formigó 
0,100 10,450 1,05   

  B0111000 m3 Aigua 0,050 1,630 0,08   
  C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 60,030 2,10   

  
C133Z001 h Fresadora de sols per mineria, amb 

pulveritzadors separats per aigua i per 
additius, amb sectoritzadors 

0,008 153,410 1,23
  

  C133Z004 dia Corro pneumatic s/op 0,009 152,090 1,37   
  C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 43,340 1,08   
  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 

t 
0,030 67,390 2,02   

  C133Z002 h Tractor 300 hp 0,009 49,550 0,45   
      Costos indirectes  %   2,00 12,250 0.25   

            
Total 
Arrodonit        

12,50
  

-15 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 
cm de profunditat, amb mitjans mecànics             

  C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, 
amb escarificadora 

0,008 84,460 0,68   
  C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,030 51,340 1,54   
      Costos indirectes  %   2,00 2,220 0.04   
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                 Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   

           
Total 
Arrodonit        

2,26
  

-16 F91AZ001 m2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la 
formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el 
procediment certificat d'aplicació terra solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 
dies provetes nlt-305 > 6 n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 103807-
2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 
mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 
kg/m3 de ciment ii/a-l 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 
granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 
kg/m3 de una barreja en pols que contingui: silicat de 
sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 
30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica 
necessària d'acord amb resultats previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix 
una resistència a la compressió superior als 3'50 
megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment 
d’aplicació certificat. 

            

  A0140000 h Manobre 0,092 20,460 1,88   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,000 1,880 0,02   

  
B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem 

ii/b-l 32,5 n segons une-en 197-1, en 
sacs 

0,032 101,290 3,24
  

  
B051Z001 Kg Barreja en pols que contingui: silicat de 

sodi 42% + carbonat de sodi 19% + 
clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 
9%. 

0,200 13,930 2,79

  

  B0111000 m3 Aigua 0,050 1,630 0,08   
  C133Z005 dia Corro tandem metal.lic 3tn s/op 0,001 246,630 0,25   

  
C133Z006 h Escampador remolcat, amb 

sectoritzador i dosificador a sol de terra, 
Automatitzat. 

0,008 64,800 0,52
  

  C1331100 h Motoanivelladora petita 0,015 60,030 0,90   
  C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,035 43,340 1,52   
  C133Z002 h Tractor 300 hp 0,009 49,550 0,45   
  C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 

t 
0,028 67,390 1,89   

  C133Z004 dia Corro pneumatic s/op 0,001 152,090 0,15   

  
C133Z001 h Fresadora de sols per mineria, amb 

pulveritzadors separats per aigua i per 
additius, amb sectoritzadors 

0,008 153,410 1,23
  

  C133Z003 dia Placa vibradora 0,80 cm s/op 0,001 96,060 0,10   
      Costos indirectes  %   2,00 15,020 0.30   

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

            
Total 
Arrodonit        

15,32
  

-17 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb 
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland 

            

  A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,551 24,500 13,50   
  A0140000 h Manobre 0,418 20,460 8,55   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 22,050 0,33   
  B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, 

preu superior 
1,020 7,180 7,32   

  
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem 

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en 
sacs 

0,003 103,300 0,31
  

  

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler 
calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 
kg/m3 de ciment, amb una proporció en 
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència 
a compressió, elaborat a l'obra 

0,032 158,840 5,08

  

      Costos indirectes  %   2,00 35,090 0.70   

            
Total 
Arrodonit        

35,79
  

-18 GD571510B m2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra 
calcàrea de mides  14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 
a 5 mm de diàmetre amb mitjans manuals i mecànics. Tot 
inclòs completament acabat. 

            

  A0121000 h Oficial 1a 0,125 24,500 3,06   
  A0150000 h Manobre especialista 0,063 21,150 1,33   
  A0140000 h Manobre 0,125 20,460 2,56   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 6,950 0,10   
  B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 12,500 0,590 7,38   
  B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000 0,340 0,34   
  B0DZA000 l Desencofrant 0,030 2,510 0,08   

  
B064300C m3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència 

plàstica, grandària màxima del granulat 
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició i 

0,235 61,040 14,34

  

  B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,025 1,220 0,03   
  B0A31000 kg Clau acer 0,090 1,360 0,12   
  C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 

a 10 t 
0,042 50,900 2,14   

  C1331100 h Motoanivelladora petita 0,015 60,030 0,90   
  C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,013 64,480 0,84   
      Costos indirectes  %   2,00 33,220 0.66   

            
Total 
Arrodonit        

33,88
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                 Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   
-19 F9365F11B m3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, 
armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 
25kg/m3. 

            

  A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 24,500 3,68   
  A0140000 h Manobre 0,450 20,460 9,21   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 12,890 0,19   

  
B065960B m3 Formigó ha-25/b/20/iia de consistència 

tova, grandària màxima del granulat 20 
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició iia 

1,050 67,320 70,69

  

  
B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer me 15x15 cm d:8-8 
mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 

1,000 3,770 3,77
  

  C2005000 h Regle vibratori 0,150 4,430 0,66   
      Costos indirectes  %   2,00 88,200 1.76   

           
Total 
Arrodonit        

89,96
  

-20 F9365H11B m3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 
armat amb malla 20x20 ø6. Encofrat lateral. Juntes de 
dilatació amb tall en fresc de disc de serra, tenyit amb 
sulfit de ferro, 

            

  A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 24,500 3,68   
  A0140000 h Manobre 0,450 20,460 9,21   
  %NAAA % Despeses auxiliars 1,500 12,890 0,19   
  C2005000 h Regle vibratori 0,150 4,430 0,66   

  

B065300B m3 Formigó ha-30/b/20/iiia de consistència 
tova, grandària màxima del granulat 20 
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició iiia, tenyit amb 
sulfit de ferro, 

1,050 100,800 105,84

  

  MQFO05 h Remolinador mecànic 0,050 6,020 0,30   
      Costos indirectes  %   2,00 119,880 2.40   

           
Total 
Arrodonit        

122,28
  

-21 1ESFLAB030 kg D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer 
corrugat  b 500 s ferrallades a peu d'obra, de límit elàstic 
500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons 
documentació gràfica de projecte 

            

  MOOF01 h Oficial 1a 0,010 24,900 0,25   
  MOAJ01 h Manobre 0,010 21,400 0,21   
  AACxxxxx030 kg Acer b-500 s ferrallat. 1,050 1,070 1,12   
      Costos indirectes  %   2,00 1,580 0.03   

           
Total 
Arrodonit        

1,61
  

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   
-22 1ESFLE0010 m² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per 

revestir, amb tauler de fusta de pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons 
documentació gràfica de projecte 

            

  MOOF01 h Oficial 1a 0,467 24,900 11,63   
  MOAJ01 h Manobre 0,343 21,400 7,34   
  MT04FUxx010 ml Tauló de pi de 75x225 mm - cost per 50 

usos - 
3,330 0,047 0,16   

  MT04VAxx020 ml Puntal metàl·lic telescòpic - amortització 
1 % - 

9,000 0,100 0,90   
  MT04VAxx030 dm³ Llates de fusta 1,000 0,154 0,15   
  MT04VAxx040 kg Claus 0,100 0,674 0,07   
  MT04VAxx050 kg Filferro recuit 0,100 0,792 0,08   

  

MT04FUxx080 m² Tauler de fusta per encofrar de 
197x50x2,7 cm, amb unions encolades, 
de fusta de pi seleccionada, amb perfil 
tipus t als extrems i amb tractament 
desencofrant, - cost per 20 usos - 

1,100 0,384 0,42

  

  
MT04VAxx060 l Agent desencofrant que evita la 

adherència del formigó o del morter als 
encofrats. Amb un rendiment de 40 a 50 
m² per litre. 

0,030 0,727 0,02

  

  MT04VAxx340 ut Separador tipus piramidal de formigó, 
apte per tots els diàmetres de barilles. 

8,000 0,041 0,33   
      Costos indirectes  %   2,00 21,100 0.42   

            
Total 
Arrodonit        

21,52
  

-23 1REPaaa070 m³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a 
paviments. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons 
documentació gràfica de projecte 

            

  MQFO02 h Camió grua amb cubilot per formigonar 0,092 59,200 5,45   
      Costos indirectes  %   2,00 5,450 0.11   

            
Total 
Arrodonit        

5,56
  

-24 4ATSxx0020 m³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per 
capes de 15 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 
% del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat 
segons documentació gràfica de projecte 

            

  MQEX01 h Pala carregadora sobre pneumàtics 0,010 56,310 0,56   
  MQCO02 h Piconadora vibradora autopropulsada 0,140 59,350 8,31   
  MT01xxxx140 m³ Tot-u natural 1,000 18,910 18,91   
      Costos indirectes  %   2,00 27,780 0.56   

            
Total 
Arrodonit        

28,34
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                 Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   
-25 F450Z001b m2 Millora de paviment existent, a justificar, mitjançant repàs 

del paviment i frontals amb repicat i reomplert mínim de 
7cm de gruix amb ha-35/b/20/iiic+qb fabricat en central o 
morter de reparació especial col·locat i ferrallat. En els 
entorns d'asfalt, tractament d'asfalt en fred compacatat i 
anivellat.inclou les feines de tall en forma regulars, 
repicat, encofrat recollida i transport de runes a abocador 

            

  A0140000 h Manobre 0,050 20,460 1,02   
  A0121000 h Oficial 1a 0,050 24,500 1,23   

  
B065Z002 m3 Formigó ha-35/b/20/iiic+qb, fabricat en 

central amb ciment sr, amb additiu 
hidròfug, abocada amb cubilot. 

0,020 89,210 1,78
  

  C200D000 h Vibrador d'agulla 0,050 1,160 0,06   
  CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min 

de cabal i 8 bar de pressió 
0,050 15,520 0,78   

  CZ114000 h Grup electrògen de 60 a 200 kva 0,050 23,570 1,18   
      Costos indirectes  %   2,00 6,050 0.12   

           
Total 
Arrodonit        

6,17
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1. Objecte de l’Estudi 
El present Estudi de Seguretat i Salut té per objectiu establir les bases tècniques per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les 
obres del “Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena”, i complir amb les obligacions que 
es desprenen de la Llei 31/1995 i del Reial decret 1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció amb la finalitat de facilitar el 
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del Contractista. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres, en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
d'obra pública en el seu article 18.3.h). 

D'aquesta manera, en el present Projecte s’integren les premisses bàsiques per les quals el/els 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar els recursos tècnics i humans necessaris per 
a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat amb el seu 
Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit en el Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici  de les obres, per a la seva aprovació i inici 
dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral. 

2. Dades generals del Projecte 

2.1. Identificació i localització 
L’àmbit del Projecte comprèn els terrenys propers a la riera d’Òdena, en el tram que discorre entre el 
nucli urbà d’Òdena i la seva desembocadura al riu Anoia. El Projecte afecta els municipis d’Òdena i 
Igualada, situats a la comarca de l’Anoia (Barcelona), i integrants - juntament amb els municipis de 
Jorba, Santa Margarida de Montbui, La Pobla de Claramunt i Castellolí -, de la MICOD. 

En conjunt, les actuacions que es proposen es defineixen en un recorregut d’uns 7,28 km al llarg de la 
riera d’Òdena. 

2.2. Descripció de les obres 
Les actuacions generals que preveu el Projecte són les següents: 

Les actuacions que proposa el Projecte per assolir el objectius són les següents:  

 Actuacions per a la concreció d’un camí fluvial continu. 

 Actuacions d’integració de la Via Blava (Zones d’Integració Paisatgística) i actuacions de millora 
ambiental i paisatgística dels marges de ribera (Zones de Recuperació de l’Espai Fluvial). 

 Actuacions de senyalització i divulgació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals de l’espai 
(Miradors paisatgístics i proposta indicativa de senyalètica). 

2.3. Termini d'execució i nombre de treballadors previstos 
El termini d'execució de l’obra es preveu en 4 mesos, i el nombre mitjà de treballadors previstos és de 
12 treballadors.En el nombre de treballadors queden englobades totes les persones que intervenen en 
el procés, amb independència de la seva afiliació empresarial o sistema de contractació. 

2.4. Pla d’execució de l’obra 
L’execució de les diferents unitats d’obra queda reflectida a l’Annex 11. Pla d’Obra.  

2.5. Interferències i serveis afectats 
Referent als serveis afectats, cal tenir presents els serveis existents que es descriuen a l’Annex núm.10 
Béns i Serveis afectats. 

2.6. Unitats constructives que composen l'obra 
Les unitats constructives que composen l’obra són les següents: 

― Esbrossada del terreny 
― Enderrocs 
― Moviments de terres (excavacions i terraplenats) 
― Pavimentació de camins, inclosos elements acompanyants. 
― Execució d’obres de drenatge (guals, i passarel·la) 
― Execució d’obres de fàbrica (OFs): obres de formigó i murs de gabions 
― Plantacions, sembres i manteniment 
― Senyalització vertical (senyalètica) 
― Equipaments i mobiliari urbà (bancs i taules de pic-nic, papereres, baranes de protecció, pilones de 

fusta, aparca-bicis, etc.). 

3. Mitjans humans i materials 

3.1. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
― Capatàs 
― Oficial 1a  
― Oficial 1a ferrallista 
― Oficial 1a soldador 
― Oficial 1a d’obra pública 
― Oficial 1a jardiner 
― Oficial 2a jardiner 
― Ajudant ferrallista 
― Ajudant jardiner 
― Ajudant 
― Peó 
― Peó especialista 
― Peó règim general 

3.2. Mitjans auxiliars 
― Bastides metàl·liques modulars 
― Escales de mà 
― Instal·lació de puntals 

3.3. Tipologia de materials a emprar en obra 
― Abonaments minerals sòlids de fons 
― Acer en barres corrugades 
― Filferros 
― Arbres planifolis  
― Arbustos i plantes de grandària petita  
― Sorres 
― Esmenes orgàniques 
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― Esmenes d'origen sintètic 
― Estaques de fusta 
― Graves 
― Taulons de fusta de pi 
― Llistons de fusta 
― Puntales metàl·lics 
― Formigons de compra 
― Desencofrants i materials auxiliars per desencofrar 
― Elements prefabricats de formigó 
― Làmina polietilè 
― Bioactivadors 
― Elements de mobiliari 
― Equips hidràulics 
― Ligants hidrocarbonados 
― Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
― Materials per entutorats 
― Materials per a proteccions del cos 
― Materials per a revestiments 
― Barreges bituminoses contínues en calent 
― Barreges de llavors 
― Materials neutres 
― Pedres per a formació d'esculleres 
― Pedres per a formació de gabions 
― Saulons 
― Senyals i cartells d'alumini extrusionat 
― Terres 
― Terres i substrats per a jardineria 
― Tot-u natural. 

3.4. Maquinària prevista 
― Compressor amb un martell pneumàtic 
― Compressor amb dos martells pneumàtics 
― Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t, amb pinça per a enderroc de formigó 
― Retroexcavadora amb martell trencador 
― Carro de perforació 
― Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
― Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 
― Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 
― Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 
― Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t  
― Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t  
― Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 

d'amplària 
― Motoanivelladora petita  
― Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t  
― Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  
― Compactadora dúplex manual de 700 kg  
― Camió per a transport de 7 t  
― Camió per a transport de 12 t  
― Camió cisterna de 8 m3  

― Camió grua 
― Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
― Grua autopropulsada de 12 t  
― Vibrador intern de formigó 
― Camió amb bomba de formigonar  
― Formigonera de 165 l  
― Escombradora autopropulsada  
― Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment  
― Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 
― Regle vibratori  
― Maquinaria d'incatge de pilot 
― Màquina taladradora  
― Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kw ( 20 a 34 cv) de potència, amb equip subsolador amb 

3 braços i d'una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m  
― Tractor amb equip de corró agrícola de 200 cm d'amplària  
― Tractor amb equip rotocultor  
― Motoserra 
― Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball  
― Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides  
― Grup electrogen de 80/100 kva, amb consums inclosos 
― Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de llargària amb una llança de succió per metre 

de 3 m de fondària amb bomba de 22 kw i 320 m3/h de cabal màxim. 

4. Instal·lacions provisionals d’obra 

4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
No es preveuen instal·lacions provisionals de subministrament elèctric durant l’execució de les obres. 
Tanmateix, si aquestes fossin necessàries, amb anterioritat a l'inici dels treballs es gestionaran els 
tràmits adequats perquè la companyia subministradora d'electricitat o una acreditada realitzi la connexió 
des de la línia subministradora fins als quadres on s'ha d'instal·lar la caixa general de protecció i els 
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d'un instal·lador autoritzat. 

4.2. Instal·lació d'aigua provisional en obra 
No es preveuen instal·lacions provisionals de subministrament d’aigua potable durant l’execució de les 
obres. Tanmateix, si aquestes fossin necessàries, el Contractista Principal realitzarà les gestions 
necessàries davant la companyia subministradora d'aigua, perquè s'instal·li una derivació des de la 
canalització general fins al punt on s'hagi de col·locar el corresponent comptador, i es pugui continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra. 

La distribució interior de l'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionada segons les Normes bàsiques de l'edificació, 
relatives a lampisteria en els punts de consum, tot això garantit en una total estanqueïtat i aïllament 
dielèctric a les zones necessàries. 

4.3. Instal·lació de sanejament 
No es preveuen connexions a la xarxa de clavegueram públic, atès que aquesta pot quedar molt 
allunyada de l’àmbit del Projecte.  
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Les casetes d'obra hauran de disposar de sistemes de recollida d’aigües residuals de tipus “Poliklyn” o 
similar, atès que no es disposa de xarxa de clavegueram municipal. 

5. Serveis de salubritat i confort del personal 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les característiques especificades en els articles 15 i 
següents del RD 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra. 

Per a l'execució d'aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions per al personal que es defineixen i 
detallen a continuació: 

Serveis higiènics 

― Lavabos: Com a mínim un per cada 10 persones. 
― Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions mínimes 

d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb sòl antilliscant. 
― Disposaran de miralls i calefacció. 

  

Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 
que mengi a obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per cada 10 comensals), mitjans per escalfar menjars (1 microones per cada 10 comensals), i 
galleda hermètica (60 l de capacitat, amb tapa) per dipositar les escombraries. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de 
la xarxa d'abastament de la població. 

6. Localització de serveis assistencials i de seguretat més propers a 
les obres 
A continuació, se situen els centres assistencials i hospitals més propers a les obres: 

― Hospital Comarcal d’Igualada 
Avinguda de Catalunya, 11,  
08700 Igualada 
Tel. 938075500 
 

― Centre d’Atenció Primària Igualada Nord 
C/ Bèlgica, 5  
08700 Igualada 
Tel. 938075800 
 

― Centre d'Atenció Primària d’Igualada 
Pg. Verdaguer, 170 
08700 Igualada 
Tel.:938053500 

 
― Regió Sanitària ASPC Catalunya Central – Anoia-Solsonès 

Equip territorial de Salut Pública Anoia Solsonès 
Av. Pau Casals, 21 
08700 Igualada 
Tel. 675786518 
 

7. Anàlisi general de riscos i mesures preventives 
A la vista de la metodologia de construcció, del procés productiu previst, del nombre de treballadors i de 
les fases crítiques per a la prevenció, els riscos detectables expressats globalment són: 

― Els propis del treball realitzat per un o diversos treballadors. 
― Els derivats dels factors formals i d'ubicació del lloc de treball. 
― Els que tenen el seu origen en els mitjans materials empleats per executar les diferents unitats 

d'obra. 

S'opta per la metodologia d'identificar en cada fase del procés de construcció, els riscos específics, les 
mesures de prevenció i protecció a prendre, així com les conductes que hauran d'observar-se en 
aquesta fase d'obra. 

Aquesta metodologia no implica que en cada fase només existeixin aquests riscos o exclusivament 
hagin d'aplicar-se aquestes mesures o dispositius de seguretat o calgui observar només aquestes 
conductes, ja que depenent de la concurrència de riscos o per raó de les característiques d'un tall 
determinat, caldrà emprar dispositius i observar conductes o normes que s'especifiquen en altres fases 
d'obra. 

Aquest principi també és d’aplicació a allò relatiu als mitjans auxiliars a emprar, així com a la maquinària 
prevista en obra. 

L'especificació de riscos, mesures de protecció i les conductes o normes, es reiteren en moltes de les 
fases d'obra. 

8. Anàlisi de riscos, mesures preventives i EPI’s 

8.1. Anàlisi de riscos en els diferents treballs 

8.1.1. Implantació de l'obra 

a) Riscos detectables 

― Caigudes de persones al mateix nivell. 
― Atropellaments i cops contra objectes. 
― Caigudes de materials. 
― Incendis. 
― Risc de contacte elèctric. 
― Esfondrament d'apilaments. 

b)  Normes preventives 

― Se senyalitzaran les vies de circulació interna o externa de l'obra. 
― Se senyalitzaran els llocs d'apilament i quanta senyalització informativa sigui necessària. 
― Es muntarà tota la instal·lació elèctrica tenint en compte la càrrega d'energia que ha de suportar, 

així com els elements de protecció necessaris per a cada circumstància (diferencials, fusibles, etc.). 
― S'instal·laran els diferents agents extintors d'acord als tipus de foc a extingir. 
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― En l'apilament de mitjans i materials es faran tenint en compte els pesos i formes de cadascun 
d'ells. S'apilaran de major a menor, deixant els més pesats o voluminosos a les zones baixes. 

c) Equips de protecció individual 

― Casc de seguretat. 
― Guants de seguretat. 
― Calçat de seguretat. 
― Vestit d'aigua per a temps plujós. 

8.1.2. Demolicions 

a) Riscos detectables 

― Sorolls 
― Afeccions respiratòries per treballs en atmosferes pulverulentes 
― Sobreesforços per postures contínues 
― Caigudes de materials 
― Cops per o contra objectes i maquines 
― Tall per maquinària 
― Bolcades  o lliscaments de les màquines 
― Caigudes al mateix nivell 
― Caigudes a diferent nivell 
― Atropellaments 

b) Mesures preventives 

― Es prohibeix qualsevol tipus de treball de replanteig, mesurament o estada de persones a la zona 
d'influència dels treballs de demolició. 

― Tot el personal que manegui la maquinària per a aquestes operacions serà especialista en ella. 
― Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment en els òrgans d'accionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. 
― Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran 

sempre escrita de forma llegible. 
― Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la “Tara” i la "Càrrega 

màxima". 
― Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes del camió, per evitar polsegueres 

(especialment si s'ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres). 
― Se senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 

interferències. 
― S'assenyalarà correctament les zones d'apilament temporal de matèria fins la seva retirada al punt 

d'abocament corresponent. 
― S'evitaran les tasques de demolició i la mobilització d'enderrocs generats en dies de fort vent. 

c) Equips de protecció individual 

― Casc de seguretat. 
― Calçat de seguretat. 
― Mascaretes anti-pols amb filtre mecànic. 
― Guants de seguretat. 
― Protectors auditius 

8.1.3. Neteja d'enderrocs 

a) Riscos detectables 

― Sorolls 
― Afeccions respiratòries per treballs en atmosferes pulverulentes 
― Riscos higiènics 
― Sobreesforços 
― Cops per o contra objectes i maquines 
― Bolcades  o lliscaments de les màquines 
― Caigudes al mateix nivell 
― Caigudes a diferent nivell 
― Atropellaments 
― Esfondri d'apilaments 
― Els derivats de treballs realitzats en ambients humits i entollats 

 

b) Mesures preventives 

― Es prohibeix qualsevol tipus de treball de replanteig, mesurament o estada de persones a la zona 
d'influència de les tasques de càrrega d'enderrocs. 

― Es farà un reconeixement visual de la zona de treball, prèvia al començament, amb la finalitat de 
detectar les alteracions del terreny que denotin risc de despreniment de terres, roques o arbres. 

― Els treballs manuals a realitzar en talussos no gaire estables, s'executaran subjectes amb el cinturó 
de seguretat amarrat a "punts forts", situats en l'exterior dels talussos. 

― Abans d'iniciar els treballs a mig vessant dels talussos, s'inspeccionarà degudament la zona, en 
prevenció de despreniments o allaus sobre persones o coses. 

― No es podran acumular enderrocs ni residus en l'àmbit del domini públic, excepte per un termini de 
temps curt i amb un permís especial de l'ajuntament, dipositant-se sempre en contenidors 
adequats. 

― Si no es disposa de l'esmentada autorització municipal, els residus, ni d'espais adequats, els 
residus es carregaran directament en camions per a la seva evacuació immediata. 

― Els camions que transportin els enderrocs fins al seu lloc d'abocament corresponent, segons la 
naturalesa del material, hauran de portar la càrrega tapada amb una lona o un plàstic opac amb la 
finalitat d'evitar la producció de pols i la caiguda accidental de material 

c) Equips de protecció individual 

― Casc de seguretat. 
― Guants de seguretat 
― Mascaretes anti-pols amb filtre específic. 
― Calçat de seguretat. 
― Botes de goma o P.V.C. 
― Vestit per a ambients humits o plujosos. 

8.1.4. Excavació de terres mitjançant procediments pneumàtics i manuals 

a) Riscos detectables 

― Caiguda de persones i d'objectes o materials a diferent nivell. 
― Caiguda de persones al mateix nivell. 
― Cops per o contra objectes o materials. 
― Sorolls. 
― Riscos higiènics per ambients pulverulents. 
― Trencament de les mànegues, barres o punters. 
― Vibracions. 
― Sobreesforços. 

b) Mesures preventives 
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― Abans d'iniciar els treballs, els talls seran inspeccionats per personal competent. 
― S'evitaran els treballs entorn d'un martell pneumàtic en funcionament per evitar riscos innecessaris. 
― Es prohibeix situar obrers treballant en cotes inferiors sota un martell pneumàtic en funcionament. 
― Els entroncaments i les mànegues de pressió dels martells pneumàtics es revisaran a l'inici del 

treball, substituint aquells, o els trams d'ells, defectuosos o deteriorats. 
― El personal a utilitzar els martells coneixerà el perfecte funcionament de l'eina, la correcta execució 

del treball i els riscos propis de la màquina. 
― Es prohibeix deixar el punter clavat en interrompre el treball. 
― Es prohibeix abandonar el martell o trepant mantenint connectat el circuit de pressió. 
― Abans d'iniciar els treballs, es coneixerà si a la zona en la qual utilitza el martell pneumàtic 

existeixen conduccions d'aigua, gas o electricitat enterrades, amb l’objectiu de prevenir els 
possibles accidents per interferència. 

― Especialment, en presència de conduccions elèctriques que afloren en llocs no previstos, es 
paralitzaran els treballs notificant-se el fet a la Companyia Elèctrica subministradora, amb la finalitat 
de que procedeixin a tallar el corrent abans de la represa dels treballs. 

― Queda prohibit utilitzar els martells destrossadors a peu dels talussos o talls inestables. 
― Queda prohibit utilitzar martells destrossadors dins del radi d'acció de la maquinària per al 

moviment de terres i/o excavacions. 

c) Equips de protecció individual 

― Casc de seguretat. 
― Protectors auditius. 
― Ulleres anti-projeccions. 
― Mascaretes anti-pols amb filtre específic. 
― Guants de cuir encoixinats. 
― Calçat de seguretat. 
― Botes de goma o P.V.C. 
― Cinturó anti-vibratori. 

8.1.5. Excavació de rases o de trinxeres 

a)  Riscos detectables 

― Caiguda de persones al mateix nivell. 
― Caiguda de persones a diferent nivell. 
― Atrapament. 
― Els derivats per contactes amb conduccions enterrades. 
― Inundacions. 
― Cops per o contra objectes, màquines, etc. 
― Caigudes d'objectes o materials. 
― Inhalació d'agents tòxics o pulverulents. 

b) Mesures preventives 

― El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior de les rases coneixerà els riscos als 
quals pot estar sotmès. 

― L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà per mitjans sòlids i assegurances. 
― Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) a la vora d'una rasa mantenint la distància 

adequada per evitar sobrecàrregues. 
― Quan la profunditat d'una rasa o les característiques geològiques ho aconsellin s’entibarà o 

s’atalussaran les seves parets. 
― Quan la profunditat d'una rasa sigui inferior als 2 m., pot instal·lar-se una senyalització de perill dels 

següents tipus: 

― Un abalisament paral·lel a la rasa formada per corda de banderoles sobre peus drets. 
― En casos excepcionals es tancarà eficaçment l'accés a la coronació de les vores de les rases en 

tota una determinada zona. 
― Si els treballs requereixen il·luminació s'efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa a terra, en 

les quals s'instal·laran projectors d'intempèrie, alimentats a través d'un quadre elèctric general 
d'obra. 

― Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l'alimentació dels llums s'efectuarà a 24 V. Els 
portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa-pispo aïllats elèctricament. 

― S’estendrà sobre la superfície dels talussos, una malla de filferro galvanitzat fermament subjecta al 
terreny mitjançant rodons de ferro d'1 m. de longitud clavats en el terreny (aquesta protecció és 
adequada per al manteniment de talussos que hauran de quedar estables durant llarg temps. La 
malla metàl·lica pot substituir-se per una xarxa de les empleades en edificació; preferiblement les 
de color fosc, per ser més resistents a la llum i en tots ells efectuar el càlcul necessari). 

― S’estendrà sobre la superfície dels talussos un gunitat de consolidació temporal de seguretat, per a 
protecció dels treballs a realitzar a l'interior de la rasa o trinxera. 

― En règim de pluges i embassada de les rases (o trinxeres), és imprescindible la revisió minuciosa i 
detallada abans de reprendre els treballs. 

― S'establirà un sistema de senyals acústics coneguts pel personal, per ordenar la sortida de les 
rases en cas de perill. 

― Es revisarà l'estat dels talls o talussos a intervals regulars, en aquells casos en els quals puguin 
rebre embranzides exògenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc. transitats per 
vehicles, i especialment si en la proximitat s'estableixen talls amb ús de martells pneumàtics, 
compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres. 

― Els treballs a realitzar en les vores de les rases o trinxeres, amb talussos no gaire estables, 
s'executaran subjectes amb el cinturó de seguretat amarrat a "punts forts", situats en l'exterior de 
les rases. 

― S'efectuarà el buidatge immediat de les aigües que afloren (o cauen) a l'interior de les rases per 
evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. 

― Es revisaran les estivacions després de la interrupció dels treballs abans de reprendre's de nou. 

c) Equips de protecció individual 

― Casc de seguretat. 
― Mascaretes anti-pols amb filtre mecànic. 
― Guants de seguretat. 
― Calçat de seguretat. 
― Botes de goma o P.V.C. 
― Vestit per a ambients humits o plujosos. 
― Protectors auditius. 

8.1.6. Desmunts i terraplenats 

a) Riscos detectables 

― Bolcades o lliscaments de les màquines. 
― Caigudes a diferent nivell. 
― Caigudes al mateix nivell. 
― Cops per o contra objectes i màquines. 
― Atrapaments. 
― Vibracions. 
― Soroll. 
― Riscos higiènics per ambients pulverulents. 
― Atropellaments. 
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b) Mesures preventives 

― Es prohibeix qualsevol tipus de treball de replanteig, mesurament o estada de persones a la zona 
d'influència on es trobi operant la maquinària de moviment de terres. 

― Es prohibeix realitzar treballs de moviment de terres en pendents superiors a les establertes pel 
fabricant. 

― S'evitaran els períodes de treball en solitari, en la mesura del possible, excepte en circumstàncies 
excepcionals o d'emergència. 

― Es farà un reconeixement visual de la zona de treball, prèvia al començament, amb la finalitat de 
detectar les alteracions del terreny que denotin risc de despreniment de terres, roques o arbres. 

― Sobre els talussos que per les seves característiques geològiques es puguin produir 
despreniments, es tendirà una malla de filferro galvanitzat fermament ancorada o en defecte d'això 
una xarxa de seguretat, segons siguin roques o terres, d'acord als condicionants geològics 
determinants. 

― Abans d'iniciar els treballs a mig vessant, s'inspeccionarà degudament la zona, en prevenció de 
despreniments o allaus sobre persones o coses. 

― Es prohibeix realitzar qualsevol treball al peu de corts o talussos inestables. 
― Les màquines aniran proveïdes de la seva corresponent cabina. 

c) Equips de protecció individual 

― Casc de seguretat. 
― Guants de cuir. 
― Guants de goma o P.V.C. 
― Calçat de seguretat. 
― Botes de goma o P.V.C. 
― Protectors auditius. 
― Mascareta amb filtre mecànic. 
― Cinturó anti-vibratori. 

8.1.7. Farciment de terres o roques i manipulació de materials solts 

a) Riscos detectables 

― Caigudes o despreniments del material. 
― Cops o xocs amb objectes o entre vehicles. 
― Atropellament. 
― Caiguda o bolcada de vehicles. 
― Atrapament per material o vehicles. 
― Vibracions. 
― Soroll. 
― Sobreesforços. 

b) Mesures preventives 

― Tot el personal que manegui la maquinària per a aquestes operacions serà especialista en ella. 
― Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment en els òrgans d'accionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. 
― Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran 

sempre escrita de forma llegible. 
― Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la "Tara" i la "Càrrega 

màxima". 
― Es prohibeix el transport de personal en les màquines. 
― En els vehicles es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre 

superior als seients existents a l'interior. 

― Cada equip de càrrega i descàrrega serà coordinat per personal competent. 
― Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes del camió, per evitar polsegueres 

(especialment si s'ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres). 
― Se senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 

interferències. 
― Totes les maniobres d'abocament en reculada seran vigilades per personal competent. 
― Es prohibeix la permanència de persones en el radi d'acció de les màquines. 
― Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de farcit i compactació seran 

dotats de botzina automàtica de marxa cap a enrere. 
― Se senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals normalitzats de "perill 

indefinit", "perill sortida de camions" i "STOP", tal com s'indica en els plànols. 
― Els vehicles utilitzats estaran dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil. 
― S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d'aquest tipus de 

treballs. 
― Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el casc 

de seguretat en abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 

c) Equips de protecció individual 

― Casc de seguretat. 
― Calçat de seguretat amb sola antilliscant. 
― Botes de goma o P.V.C. 
― Mascaretes anti-pols amb filtre mecànic. 
― Guants de seguretat. 
― Cinturó anti-vibratori. 
― Guants de goma o P.V.C. 
― Protectors auditius. 

8.1.8. Treballs d'encofrat i desencofrat 

a) Riscos detectables 

― Despreniments de les fustes o xapes per malament apilat o col·locació de les mateixes. 
― Cops a les mans durant la col·locació de les xapes. 
― Caiguda de materials. 
― Caiguda de persones a diferent nivell. 
― Caiguda de persones al mateix nivell. 
― Talls per o contra objectes, màquines o material, etc. 
― Trepitjades sobre objectes punxants. 
― Contactes elèctrics. 
― Sobreesforços. 
― Cops per o contra objectes. 
― Dermatosis per contacte. 

b) Mesures preventives 

― Es prohibeix la permanència d'operaris a les zones de batut de càrregues durant les operacions 
d'hissat de xapes, taulons, sopants, puntales i ferralla; igualment, es procedirà durant l'elevació de 
biguetes, nervis, armadures, pilars, revoltons, etc. 

― L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries. 
― S'instal·laran llistons sobre els fons de fusta de les lloses d'escala, per permetre un més segur 

trànsit d'aquesta fase i evitar lliscaments. 
― S'instal·laran baranes reglamentàries per impedir la caiguda al buit de les persones o xarxes de 

seguretat per protegir als treballadors si es produeix la seva caiguda. 
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― Es tindrà cura de l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 
― Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran (o reblaran). 
― Els claus solts o arrencats s'eliminaran mitjançant un escombratge i apilat en lloc conegut per a la 

seva posterior retirada. 
― Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà 

en un lloc conegut per a la seva posterior retirada. 
― S'instal·laran els senyals que s'estimin adequades als diferents riscos. 
― El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques, realitzant-se sempre des del 

costat del que no pot desprendre's el material d'encofrat. 
― Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. Si es fan fogates s'efectuaran a l'interior de 

recipients metàl·lics aïllats dels encofrats. 
― El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser "fuster encofrador" amb experiència. 
― Abans de l'abocament del formigó es comprovarà l'estabilitat de l'element constructiu. 
― Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda d'altura mitjançant el 

desplaçament de les xarxes. 

c) Equip de protecció individual 

― Casc de seguretat. 
― Calçat de seguretat. 
― Cinturons de seguretat (classe C, quan no existeixi un mitjà de protecció col·lectiva). 
― Guants de seguretat. 
― Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
― Botes de goma o de P.V.C. 
― Vestits per a temps plujós. 

8.1.9. Treballs de manipulació de formigó 

a) Riscos detectables 

― Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 
― Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 
― Trepitjades sobre objectes punxants. 
― Cops per o contra objectes, materials, etc. 
― Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 
― Atrapaments. 
― Vibracions. 
― Contactes elèctrics. 
― Riscos higiènics per ambients pulverulents. 
― Sobreesforços. 

b) Mesures preventives 

b.1.) Abocaments directes mitjançant canaleta 

― Es prohibeix situar als operaris darrere dels camions formigonera durant la reculada. 
― La maniobra d'abocament serà dirigida per personal competent que vigilarà que no es realitzin 

maniobres insegures. 

b.2.) Abocats mitjançant galleda  

― Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima. 
― Se senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal el nivell màxim d'ompliment de la galleda. 
― Es prohibeix traslladar càrregues suspeses a les zones on es trobi treballant personal. 
― L'obertura de la galleda per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca 

disposada a aquest efecte, amb les mans protegides amb guants impermeables. 

― S'evitarà colpejar amb la galleda els encofrats. 
― De la galleda penjaran caps de guia per a ajuda a la seva correcta posició d'abocament. Es 

prohibeix guiar-ho o rebre-ho directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular de la 
galleda. 

b.3.) Abocat de formigó mitjançant bombament 

― L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 
― La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets, arriostrant-se les parts 

susceptibles de moviment. 
― La mànega terminal d'abocament serà governada per un mínim alhora de dos operaris, per evitar 

cops o caigudes per l'acció incontrolada de la boca d'abocament. 
― Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície (un forjat o lloses, per exemple), 

s'establirà un camí de taulons segur sobre els quals recolzar-se els operaris que governen 
l'abocament amb la mànega. 

― El formigonat de pilars i elements verticals s'executarà governant la mànega des de plataformes de 
formigonat. 

― El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 
operari especialista. 

― A l'inici del treball s'enviaran lletades fluïdes perquè actuïn com a lubrificants a l'interior de les 
canonades facilitant el lliscament del material. 

― Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar el receptacle de recollida 
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de la bola, es 
paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada. 

― Els operaris amarraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements 
sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

― Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, emplenant la documentació 
corresponent. 

b.4.) Mesures preventives d'aplicació durant formigonat de fonaments  

― Abans de l'inici de l'abocament del formigó, personal competent revisarà el bon estat de seguretat 
de les parets dels fonaments. 

― Abans de l'inici del formigonat, personal competent revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats 
en prevenció de rebentades i de vessis. 

― Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase. S'eliminaran, abans de l'abocament del 
formigó, puntes, resta de fusta, rodons i filferros. 

― S'instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les rases a formigonar, formades per un 
mínim de tres taulons travats (60 cm. d'amplària). 

― Per vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es formigona, s'establiran 
plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons que es disposaran 
perpendicularment a l'eix de la rasa o sabata. 

b.5.) Mesures preventives d'aplicació durant el formigonat de murs 

― Abans de l'inici de l'abocament del formigó, personal competent revisarà el bon estat de seguretat 
de les entibacions de contenció de terres dels talussos del buidatge que interessen a la zona de 
mur que es va a formigonar, per realitzar els reforços o sanejos que siguin necessaris. 

― L'accés al trasdós del mur (espai comprès entre l'encofrat extern i el talús del buidatge) s'efectuarà 
mitjançant escales de mà. Es prohibeix l'accés "escalant a l'encofrat". 

― Abans de l'inici del formigonat, i com a rematada dels treballs d'encofrat, s'haurà construït la 
plataforma de treball de coronació del mur des de la qual ajudar a les labors d'abocament i vibrat 

― La plataforma de coronació d'encofrat per a abocament i vibrat que s'establirà a tot el llarg del mur, 
tindrà les següents dimensions: 
 Longitud: la del mur. 
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 Amplària: 60 cm. (3 taulons mínim). 
 Sustentació: tornapuntes sobre l'encofrat. 
 Protecció: barana de 90 cm. d'altura formada per passamans, llistó intermedi i roda-peu de 15 

cm. 
 Accés: mitjançant escala de mà reglamentària. 

 
― L'abocament del formigó a l'interior de l'encofrat es farà repartint uniformement al llarg del mateix, 

per tongades regulars, en evitació de sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o rebentar 
l'encofrat. 

8.1.10. Fusteria de fusta 

a) Riscos detectables 

― Caiguda al mateix nivell. 
― Talls per eines, màquines o materials. 
― Caiguda a diferent nivell. 
― Cops per o contra objectes. 
― Atrapament. 
― Trepitjades sobre objectes punxants. 
― Afeccions respiratòries per treballs dins d'atmosferes pulverulentes. 
― Contactes elèctrics. 
― Sobreesforços. 

b) Mesures preventives 

― Els bastiments (cèrcols, portes de pas, tapajuntes, roda-peus) es descarregaran en bloc 
perfectament o lligats mitjançant eslingues del ganxo de la grua torre. 

― L'angle superior, al nivell de l'argolla de pengi, que formen els dos estreps components d'una 
eslinga en càrrega, ha de ser igual o inferior a 90o. 

― Els apilaments de fusteria de fusta se situaran en els llocs exteriors (o interiors), definits en els 
plànols, per evitar accidents per interferències. 

― En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de 
l'obra. 

― Els bastiments (cèrcols directes, etc.) s'hissaran a les plantes en blocs lligats, suspesos del ganxo 
de la grua mitjançant eslingues. Una vegada en la planta d'ubicació, es deixaran anar els fleixos i 
es descarregaran a mà. Ancorat per "peus drets" encunyats a sòl i sostre, als quals s'amarraran 
taulons (o barres) formant una barana de 90 cm. d'altura, mesura des de la superfície de treball. La 
barana constarà de passamans, llistó intermedi i roda-peu. 

― Es disposaran ancoratges de seguretat en els brancals de les finestres per amarrar a ells els 
fiadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d'instal·lació de fulles de finestra (o de les 
llepis de persianes). 

― Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una altura sobre el 
paviment entorn de 2 m. 

― La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà amb portalàmpada estancs amb mànec aïllant" 
prevists de reixeta protectora de la bombeta i alimentats a 24 V. 

― Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

― Les bastides per executar el xapat de sostres (independentment de la seva altura), tindran la 
plataforma de treball perfectament anivellada i quallada de taulons de tal forma, que no existeixin 
graons ni buits en ella, que puguin originar accidents per ensopegades i caigudes. 

― Les escales a utilitzar seran de tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i de cadena 
limitadora d'obertura. 

― El magatzem de cues i vernissos posseirà ventilació directa i constant, un extintor de pols química 
seca al costat de la porta d'accés i sobre aquesta un senyal de "perill d'incendi" i una altra de 
"prohibit fumar" per evitar possibles incendis. 

― Es prohibeix expressament l'anul·lació de presa de terra de les màquines-eina si no estan dotades 
de doble aïllament. 

c) Equip de protecció individual 

― Casc de seguretat. 
― Guants de P.V.C. o de goma. 
― Guants de seguretat. 
― Calçat de seguretat. 
― Ulleres antiprojeccions. 
― Mascareta de seguretat amb filtre específic bescanviable per a pols de fusta i per a dissolvents o 

cues. 

8.1.11. Treballs amb elements metàl·lics 

a) Riscos detectables 

― Cops per o contra objectes. 
― Corts per objectes o material. 
― Atrapament o aixafament. 
― Sobreesforços. 
― Caigudes al mateix nivell. 
― Caigudes a diferent nivell. 
― Caigudes d'objectes o materials. 

b) Mesures preventives 

― S'habilitarà en obra un espai dedicat a l'apilament classificat dels rodons de ferralla proper al lloc de 
muntatge d'armadures. 

― Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a 
capa, evitant les piles d’alçada superior a 1,50 m. 

― El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua s'executarà suspenent la càrrega de dos 
punts separats mitjançant eslingues. 

― La ferralla muntada (pilars, graelles, etc.) s'emmagatzemarà en els llocs designats a aquest efecte, 
separats del lloc de muntatge. 

― Els desaprofitaments o retallades de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat per a 
la seva posterior càrrega i transport a l'abocador. 

― S'efectuarà un escombratge diari de puntes, filferros i retallades de ferralla entorn del banc (o 
bancs, borriquetes, etc.), de treball. 

― La ferralla muntada es transportarà al punt d'ubicació, sospesant-la del ganxo de la grua mitjançant 
eslingues que la subjectaran de dos punts distants per evitar deformacions i desplaçaments no 
desitjats. 

― Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar correctament instal·lades les 
xarxes de protecció. 

― S'evitarà tant com sigui possible caminar pels fondillos dels encofrats de bigues. 
― S'instal·laran "camins de tres taulons d'amplària" (60 cm., com a mínim) que permetin la circulació 

sobre forjats en fase d'armat de negatius (o estesa de mallazos de repartiment). 
― Les maniobres d'ubicació "in situ" de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres 

homes; dos, guiaran mitjançant sogues en dues adreces la peça a situar, seguint les instruccions 
del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d'aplomat. 

c) Equips de protecció individual 
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― Casc de seguretat. 
― Guants de seguretat. 
― Calçat de seguretat. 
― Botes de goma o P.V.C. 
― Cinturó porta-eines. 
― Vestits d'aigua per a temps plujós. 

8.1.12. Paviments 

a) Riscos detectables 

― Caiguda al mateix nivell. 
― Caiguda a diferent nivell. 
― Caiguda d'objectes per manipulació o materials transportats 
― Cops per o contra objectes. 
― Atrapament. 
― Trepitjades sobre objectes calents. 
― Projecció d'objectes o partícules 
― Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
― Sobreesforços. 
― Contactes tèrmics 
― Corts per eines, màquines o materials. 
― Atropellament o cops amb vehicles 
― Vibracions. 
― Soroll. 

b) Mesures preventives 

― Planificar els treballs per mantenir el màxim de temps possible les proteccions 
― Itineraris preestablerts i balises per al personal 
― Revisió i manteniment periòdic de SPC 
― Preparació i manteniment de les superfícies de treball 
― Organització de les zones de pas i emmagatzematge 
― Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 
― Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 
― Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 
― Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball 

específic 
― Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 
― Evitar processos de manipulació de materials a obra 
― Adequació dels recorreguts de la maquinària 
― Procediment d'utilització de la maquinària 
― No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 
― Rec de les zones de treball 
― Substituir els materials amb substàncies nocives 
― Planificació de les àrees de treball 
― Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 
― Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 
― Limitació de la velocitat dels vehicles 

c) Equips de protecció individual 

― Casc de seguretat. 
― Casc de seguretat amb pantalla facial. 

― Ulleres de seguretat. 
― Mascareta de protecció respiratòria 
― Guants de seguretat. 
― Guants material aïllant. 
― Calçat de seguretat. 
― Armilla reflectora 
― Botes de goma o P.V.C. 
― Cinturó porta-eines. 
― Vestits d'aigua per a temps plujós. 

8.1.13. Col·locació de conduccions 

Aquesta operació Consisteix en el muntatge de canonades de formigó, PVC, Polietilè o Acer 
Galvanitzat. 

a) Riscos detectables més comuns 

― Caigudes al mateix nivell 
― Caiguda de personal a l'interior de les resols 
― Cops i corts per l'ús d'eines manuals 
― Sobreesforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple). 
― Desplom de talussos en una rasa 
― Els derivats de treballs realitzats en ambients humits i entollats. 

b) Mesures preventives 

― La instal·lació de canonades està subjecta als riscos que s'han detectat, analitzat i avaluat en 
aquest pla de seguretat, que conté a més el disseny del procediment tècnic preventiu eficaç per 
neutralitzar-los. 

Normes de seguretat d'obligat compliment per realitzar la instal·lació de canonades. 

― Els tubs per a les conduccions s'apilaran a la vora de la rasa, a una distància mínima de 2 m. i 
recolzats sobre tacs de fusta. 

― També es podrà realitzar mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora superior de la rasa, la 
qual estarà recolzada sobre un superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala 
sobrepassarà en un metre la vora de la rasa. 

― Per evitar els riscos durant el transport a ganxo de grua, de trencament de la canonada o de 
caiguda d'ella sobre els treballadors d'espera per a guia en el muntatge, els trams de canonada se 
suspendran dels seus extrems amb eslingues, ungles de muntatge o amb balancins que compleixin 
amb les següents característiques: 
 Condicions de seguretat del sistema de penjada amb eslingues: 
 Eslingues: estaran calculades per a l'esforç a realitzar; formades per dos hondillas rematades 

en cada extrem per llaços formats mitjançant casquets electro-soldat i guarnits amb forrillos 
guarda caps. 

― Els extrems de les hondillas s'uniran mitjançant el llaç a una argolla de pengi que garanteix la unió 
efectiva entre les hondillas i el ganxo de pengi, evitant el desplaçament o la deformació dels llaços. 
Els altres dos extrems estaran dotats de ganxos de pengi que s'adaptin a la curvatura interior del 
tub; es preveu que estan calculats per a l'esforç que han de realitzar. 

― L'angle que formin les dues hondillas a l'altura de l'argolla de pengi serà igual o inferior a 901 per 
evitar els riscos de sobre esforço del sistema de pengi que s'adaptin a la curvatura interior del tub; 
es preveu que estan calculats per a l'esforç que han de realitzar 

― L'angle que formin les dues hondillas a l'altura de l'argolla de pengi serà igual o inferior a 90g per 
evitar els riscos de sobre esforço del sistema de pengi per descomposició desfavorable de forces. 

― Condicions de seguretat del sistema de pengi amb ungles de muntatge: 
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― Estan previst utilitzar ungles de muntatge del tipus contrapesat per la pròpia disposició en càrrega. 
D'aquesta forma s'evitessin els riscos de caiguda del tub per balanceig de cap. 

― L'Encarregat, comprovarà que el tub suspès a ganxo de grua amb ungla, queda en posició 
lleugerament inclinada cap a l'extrem en el qual es va introduir l'ungla. Aquesta comprovació 
garanteix que no existeixin els riscos per desenhebrado de la ungla i el tub. 

― Condicions de seguretat del sistema de pengi amb balancins de muntatge: 
― Els balancins que s'han calculat pel pengi de tubs a ganxo de grua estan formats per: una biga de 

pengi fabricada amb un perfil d'acer laminat dotat en els seus extrems d'orificis en l'ànima, dues a 
cada extrem per a pas d'una eslinga de suspensió de característiques idèntiques a les descrites en 
el punt anterior; i altres dos orificis per al pas de cada eslinga de pengi. 

― Eslingues: estaran calculades per a l'esforç a realitzar; formades per dues hondillas rematades en 
cada extrem per llaços formats mitjançant casquet electró-soldat i guarnits amb forrillos guarda 
caps. 

― Els extrems de les hondillas de pengi de la biga al ganxo, s'uniran per un dels seus extrems, 
mitjançant el llaç a una argolla de pengi que garanteix la unió efectiva entre les hondillas i el ganxo 
de pengi, evitant el desplaçament o la deformació dels llaços. 

― Els extrems de les hondillas de pengi del tub de la biga, estaran per l'extrem d'unió a la biga, 
amarrats a ella a cadascun dels orificis previstos, mitjançant llaç protegit amb guardacaps. Els 
extrems de pengi del tub, estaran dotats de ganxos de pengi que s'adaptin a la curvatura interior 
del tub; es preveu que estan calculats per a l'esforç que han de realitzar. 

― L'angle que formin les dues hondillas a l'altura de l'argolla de pengi serà igual o inferior a 90º per 
evitar els riscos de sobre esforço del sistema de pengi per descomposició desfavorable de forces. 

― Variant de pengi electiva: 
― Els tubs transportats amb un balancí, se suspendran mitjançant un llaç corredor de l'extrem de les 

hondillas de pengi passat pel seu propi ganxo, situant-los equidistants a 1/3 de la longitud del tub; 
(és el que es denomina pengi amb calces). 

― Les canonades en suspensió a ganxo de grua, es guiaran mitjançant sogues instal·lades en els 
extrems. Mai directament amb les mans per evitar els riscos de: cops, atrapaments o empentes per 
moviments pendulars del tub. En qualsevol cas els treballadors protegiran les seves mans amb els 
guants de seguretat. 

― Per evitar els riscos per cops, atrapaments i caiguda d'objectes sobre els treballadors que 
romanguin a l'interior de la rasa, els tubs s'introduiran en elles guiats des de l'exterior. Els 
treballadors de l'interior es retiraran tres metres del lloc de la maniobra. Una vegada que entrin els 
tubs en contacte amb la solera, els treballadors s'aproximaran per guiar la connexió segura. 

― Els apilaments de canonades es faran en el terreny sobre dorments de repartiment de càrregues. 
Apilats i continguts entre peus drets inflats en el terreny prou com per obtenir una bona resistència. 
No es barrejaran els diàmetres en els apilaments. Amb aquesta precaució s'eliminen els riscos per 
rodar descontroladament els tubs en apilament. 

― La presentació de trams de tubs en la coronació de les rases, es realitzarà a 2 m., de la vora 
superior. En tot moment, romandran calçades per evitar que puguin rodar. Amb aquesta precaució 
s'elimina el risc per sobrecàrrega de la vora superior de la rasa i de caiguda a l'interior d'ella del 
tram de tub. 

― Funcions del “Gruista” 
― Ha de comprovar abans d'iniciar el seu treball el bon funcionament de tots els mecanismes 

d'accionament de la grua i dels dispositius de seguretat. Prèviament s'han de posar a zero tots els 
comandaments que no ho estiguessin. 

― Sota cap concepte utilitzarà la contramarxa per al frenat de la maniobra. 
― El gruista no pot abandonar el pupitre de comandament mentre tingui la grua en càrrega. 
― Els comandaments han de manejar-se tenint en compte els afectes de la inèrcia, de manera que 

els moviments de gir cessin sense sacsejades. 
― El “Gruista" ha d'observar amb especial atenció el comportament de l'equip i de la càrrega durant 

les maniobres de l'hissat, aproximació aplomo i ajust. 

― Els interruptors i comandaments no han de subjectar-se mai amb tascons o lligams. 

c) Equips de protecció individual 

― Ulleres ant-impacte 
― Cinturó de seguretat 
― Mono de treball 
― Vestit impermeable 
― Guants de goma 
― Guants de cuir 
― Botes de seguretat 
― Botes de goma 

8.1.14. Treballs de Jardineria. Esbrossades i plantacions 

a) Riscos detectables 

― Sorolls 
― Afeccions respiratòries per treballs en atmosferes pulverulentes 
― Sobreesforços 
― Talls per material desprès 
― Cops i corts per ús d'eines 
― Caigudes al mateix nivell 
― Caigudes a diferent nivell 
― Els derivats de treballs realitzats en ambients humits i entollats 

b) Mesures preventives 

Esbrossades i tales 

― Abans de tota operació forestal, hauran de determinar-se els perills que poden provocar les 
despulles de la tala o la fusta morta, la qual hauria de neutralitzar-se si és necessari per evitar 
riscos. Quan calgui per alguna raó deixar en el seu lloc arbres perillosos, s'indicarà la seva ubicació 
a tots els treballadors que treballin en les rodalies. Haurà de marcar-se la zona de perill d'una 
manera clara i inconfusible. 

― Si cal deixar in situ les restes vegetals, en piles o munts, es decidirà prèviament la seva ubicació, 
perquè no dificultin la realització d'activitats ulteriors. 

― S'escollirà el moment de l'any més indicat per la crema de les despulles de curta, que només haurà 
de dur-se a terme allí on sigui possible controlar-la. No s'efectuarà aquest treball amb temps molt 
sec o quan faci molt vent.  

― El volum de treball i la realització del mateix a mà depèn en gran mesura del tipus de vegetació que 
vagi a suprimir-se i de la densitat de vegetació i de detritus. Haurà de reduir-se al mínim el volum 
de treball escollint les eines més adaptades a cada tipus de vegetació. 

― Si les condicions de seguretat varien sensiblement, es proporcionarà als treballadors tota una 
gamma d'eines diferents, perquè puguin utilitzar les més apropiades. 

― Quan sigui necessari desarrelar soques, caldrà tallar o partir totes les arrels, perquè no rebotin i 
provoquin accidents personals. Hauria d'evitar-se l'extracció a mà de les soques: és més segur 
utilitzar cabrestants muntats. 

― Quan s'utilitzin eines tallants, els treballadors hauran de mantenir-se a bona distància d'altres 
persones. 

― Els treballadors hauran d'adoptar en tot moment una postura segura i ferma, aferrant ben l'eina. La 
curta ha de fer-se allunyant l'eina dels peus i les cames. 

― La serra desbrossadora haurà de manejar-se de manera tal que els detritus expulsats per ella 
caiguin en una zona sense riscos. 
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― Quan s'utilitzin trituradors o rasclets mecànics, s'establirà una zona de seguretat, perquè els 
detritus volants o altres matèries en moviment no provoquin lesions.  

― No es realitzaran treballs d’esbrossada en dies de fort vent. 
― El transport de restes vegetals extretes en els treballs d’esbrossada, tala i/o poda, es realitzarà 

amb el material adequadament tapat, de tal forma que s'asseguri la no dispersió de les restes 
durant el trajecte. 

Plantacions 

― S'ensenyarà als plantadores les postures de treball més convenients, per exemple en aprofitar el 
pes del cos per inserir les eines de plantació sense haver de torçar l'esquena i recolzant-se en 
l'eina de plantació en inclinar-se. 

― En la plantació en pendents, les operacions hauran de realitzar-se sempre vessant a dalt. 
― Haurà d'informar-se als treballadors quan s'hagi procedit a un tractament químic de les plantes. Si 

cal plantar plantes tractades, s’ informarà als treballadors els riscos per a la seva salut inherents a 
les substàncies químiques utilitzades. Ha de facilitar-se informació i dispensar-se formació sobre 
els procediments de manipulació i la necessitat de portar un equip de protecció personal. 

― Per al transport de safates de plantes en recipients o manyocs de plantes d'arrel nua, s'utilitzaran 
arnesos o motxilles, repartint ben el pes a fi de reduir el cansament i el risc de lesions en 
ensopegar i caure mentre s'impliquen càrregues pesades. 

― Sempre que sigui possible, s'evitarà el transport a mà de plantes o plançons en grans distàncies, 
per protegir la salut dels treballadors. Si es disposa d'ells, s'empraran animals i/o vehicles, en 
particular tot-terreny petits. 

― Les eines utilitzades per plantar arbres hauran de dissenyar-se especialment. Les eines agrícoles i 
les eines de construcció no solen ser adequats amb finalitats de plantació d'arbres. 

― En la plantació de plantes tractades químicament han de seguir-se fidelment les instruccions del 
productor tocant a la manipulació de substàncies químiques i plantes tractades. 

― En el tractament de plantes, han d'utilitzar-se únicament els productes químics aprovats per 
l'autoritat competent per a la finalitat del cas. 

c) Equips de protecció individual 

― Casc de seguretat 
― Guants de seguretat 
― Calçat de seguretat 
― Botes de goma 
― Mono de treball 
― Vestit per a ambients humits o plujosos. 
― Mascaretes anti-pols amb filtres específics 
― Ulleres antiprojecció d'impactes 
― Protectors auditius 
― Cinturó de seguretat 
― Cinturó porta-eines 

8.2. Anàlisi de riscos de la maquinària d'obra 

8.2.1. Maquinària en general 

a) Riscos detectables més comuns 

― Bolcades. 
― Enfonsaments. 
― Xocs. 
― Bolcada de la màquina. 

― Formació d'atmosferes agressives o molestes. 
― Soroll. 
― Explosió i incendis. 
― Atropellaments. 
― Caigudes a qualsevol nivell. 
― Atrapaments. 
― Talls. 
― Cops i projeccions. 
― Contactes amb l'energia elèctrica. 
― Els inherents al propi lloc d'utilització. 
― Els inherents al propi treball a executar. 
― Altres. 

b) Mesures preventives 

― Els motors amb transmissió a través d'eixos i corrioles, estaran dotats de carcasses protectores 
anti-atrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 

― Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte directe 
amb l'energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa o amb deterioracions 
importants d'aquestes. 

― Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una maquina accionada mitjançant 
energia elèctrica, estant connectada a la xarxa de subministrament. 

― Els engranatges de qualsevol tipus, d'accionament mecànic, elèctric o manual, estaran coberts per 
carcasses protectores anti-atrapaments. 

― Les màquines de funcionament irregular, o avariades, seran retirades immediatament per a la seva 
reparació. 

― Les màquines avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d'avís amb la 
llegenda: "MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 

― Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i arranjament de maquines al personal no 
especialitzat específicament en la maquina objecte de reparació. 

― Com a precaució addicional per evitar la posada en servei de maquines avariades o de 
funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o si escau, s'extrauran els fusibles elèctrics. 

― La mateixa persona que instal·li el rètol d'avís de "MÀQUINA AVARIADA", serà l'encarregada de 
retirar-ho, en prevenció de connexions o posades en servei fora de control. 

― Solament el personal autoritzat serà l'encarregat de la utilització d'una determinada màquina o 
màquina-eina. 

― Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre sobre elements anivellats 
i ferms. 

― L'elevació o descens a màquina d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en directriu vertical. 
Es prohibeixen les estirades inclinades. 

― Els ganxos de pengi dels aparells d'hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases de 
descens. 

― Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista, amb la finalitat d'evitar els accidents 
per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

― Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega, se supliran mitjançant operaris que utilitzant 
senyals pre-acordats supleixin la visió del citat treballador. 

― Es prohibeix la permanència o el treball d'operaris en zones sota la trajectòria de càrregues 
suspeses. 

― Els aparells d'hissar a emprar en aquesta obra, estaran equipats amb limitador de recorregut del 
carro i dels ganxos, carrega punta giro per interferència. 
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― Els motors elèctrics de grues i dels munta-càrregues estaran proveïts de limitadors d'altura i del pes 
a desplaçar, que automàticament tallin el subministrament elèctric al motor quan s'arribi al punt en 
el qual s'ha de detenir el gir o desplaçament de la càrrega. 

― Els cables d'hissat i sustentació a emprar en els aparells d'elevació i transports de càrregues en 
aquesta obra, estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats pels quals els hi instal·la. 

― La substitució de cables deteriorats s'efectuarà mitjançant mà d'obra especialitzada, seguint les 
instruccions del fabricador. 

― Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant forrillos guardacabs 
metàl·lics, per evitar deformacions i cizalladures. 

― Els cables emprats directa o indirectament per al transport de càrregues suspeses s'inspeccionaran 
com a mínim una vegada a la setmana pel Vigilant de Seguretat, que prèvia comunicació al Cap 
d'Obra, ordenarà la substitució d'aquells que tinguin més del 10% de fils trencats. 

― Els ganxos de subjecció o sustentació, seran d'acer o de ferro forjat, proveïts de "pestell de 
seguretat". 

― Es prohibeix en aquesta obra, la utilització d'enganxos artesanals construïts a força de rodons 
doblegats. 

― Tots els aparells d'hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que poden suportar. 
― Tots els aparells d'hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les normes del 

fabricador. 
― Es prohibeix en aquesta obra, l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies, bats, cubilots i 

assimilables. 
― Totes les maquines amb alimentació a força d'energia elèctrica, estaran dotades de presa de terra. 
― Els carrils per a desplaçament de grues estaran limitats, a una distància d'1 m. del seu terme, 

mitjançant topalls de seguretat de final de carrera. 
― Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues munta-càrregues, etc.). 
― Setmanalment, el Vigilant de Seguretat, revisarà el bon estat del llast i contrapès de la grua torre, 

adonant d'això a la Prefectura d'Obra, i aquesta, a la Direcció facultativa. 
― Setmanalment, pel Vigilant de Seguretat, es revisaran el bon estat dels cables contravents 

existents en l'obra, adonant d'això al Cap d'Obra, i aquest, a la Direcció facultativa. 
― Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim 

de vents superiors als assenyalats per a això, pel fabricant de la màquina. 

8.2.2. Camió de transport 

a) Riscos detectables més comuns 

― Els derivats del tràfic durant el transport. 
― Bolcada del camió. 
― Atrapament. 
― Caiguda de persones a diferent nivell. 
― Atropellament de persones (entrada, circulació interna i sortida). 
― Xoc o cop contra objectes o altres vehicles. 
― Sobreesforços (manteniment). 

b) Mesures preventives 

― Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d'haver instal·lat el fre de 
mà de la cabina del camió, s'instal·laran calçaments inmobilitzadors en les quatre rodes, en 
prevenció d'accidents per fallida mecànica. 

― Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides, en cas necessari, per un especialista 
coneixedor del procedir més adequat. 

― El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestells de seguretat. 

― Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant els pesos, de la manera 
més uniformement repartida possible. 

― L'accés i circulació interna de camions en l'obra s'efectuarà tal com es descriu en els plànols 
d'aquest Pla de Seguretat. 

― Les operacions de càrrega i de descàrrega dels camions s'efectuaran en els llocs assenyalats en 
plànols a tal efecte. 

― Tots els camions dedicats al transport de materials per a aquesta obra estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. 

― Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició, (sortida), del camió seran dirigides per 
un senyalitsta, en cas necessari. 

― El súmmum màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5% i es cobrirà 
amb una lona, en previsió de desplomis. 

― A les quadrilles encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions, se'ls farà lliurament de la 
normativa de seguretat, guardant constància escrita d'això. 

― Demani abans de procedir a la seva tasca, que li dotin de guants i manyoples de cuir. 
― Utilitzi sempre el calçat de seguretat. 
― Segueixi sempre les instruccions del cap de l'equip. 
― Si ha de guiar les càrregues en suspensió, faci-ho mitjançant "caps de govern" lligats a elles. Eviti 

empènyer-les directament amb les mans. 
― No salti al sòl des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc greu. 
― Als conductors dels camions se'ls lliurarà la normativa de seguretat. Del lliurament quedarà 

constància per escrit. 

8.2.3. Vehicle tot terreny (transport individual/col·lectiu) 

a) Mesures de seguretat 

Un accident en el camí del treball es considera com a accident de treball in itinere sempre que: 

― El recorregut que se segueixi sigui el normalment utilitzat i no s'interrompi ni desviï per motius 
d'índole personal 

― S'utilitzin mitjans de transport habituals pels quals està autoritzat 
― No es triïn camins perillosos a se actuï de forma improcedent 
― No hi hagi interrupcions voluntàries en l'itinerari 

Les causes que donen lloc a la major part dels accidents poden resumir-se en: 

― Infraccions del codi de circulació 
― Fallades mecàniques  
― Estat de les vies de circulació 

Totes les infraccions al Codi de la Circulació tenen com a principal protagonista la imprudència del 
treballador que condueix el seu vehicle o camina de forma perillosa 

Les infraccions més freqüents es deuen a avançaments incorrectes en zones prohibides (corbes, canvis 
de rasant, etc.) i al desenvolupament d'una velocitat excessiva, motivada per presses i necessitat de 
guanyar temps. 

Les causes més freqüents, imputables al vehicle com a fallades mecàniques, solen ser: trencaments 
d'adreça, fallades en el sistema de frens, burxades, pneumàtics en mal estat, malament reglatge de 
fars, etc. 

Per evitar accidents produïts per fallades de vehicles és necessari prendre consciència que, si aquests 
estan mal cuidats, poden ser armes perilloses i precisen per tant, revisions periòdiques, veure el 
manteniment aconsellat pels fabricants. 
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Sobre l'estat de les vies de circulació, és fonamental conduir amb major prudència quan no es coneix 
una carretera. Ha d'estar-se atent als defectes del ferm, sots, desnivells, amplària de calçada, corbes 
sense peralt, senyalitzacions defectuoses, condicions atmosfèriques desfavorables, etc. 

Càrregues: l'automòbil no és un vehicle de càrrega. Quan sigui necessari col·locar elements de treball, 
subjecti ben la càrrega i procuri que no sobresurti, reduint la capacitat de maniobra. No faciliti un 
accident; pot bolcar per desplaçament del centre de gravetat. 

b) Mesures a prendre en cas d'accident 

― Detenir-se immediatament i comprovar el fet. En cap cas intentar escapar. 
― Prendre les mesures necessàries perquè no s'agreugin les circumstàncies de l'accident 
― Si l'accident ha causat lesions: auxiliï ràpidament als ferits. 
― Recordi que tots estem obligats a col·laborar, conduint a les víctimes en el nostre propi cotxe fins al 

centre assistencial més proper o a comunicar el succeït a les autoritats competents. 

c) Altres mesures 

― Quan es transporti personal s'observaran totes i cadascuna de les recomanacions anteriorment 
citades; a més es tindran en compte les següents condicions. 

― S'emprarà el vehicle adequat 
― Abans de conduir un vehicle cerciori's que posseeixen els requisits necessaris per a això i que 

porta la documentació reglamentària en ordre 
― Quan per necessitats, ho condueixi un conductor no habitual, abans d'iniciar la conducció 

comprovarà l'estat dels frens, adreça, eixugaparabrises, pneumàtics, llums i clàxon. Així mateix, 
comprovarà l'estat de les eines i de l'equip de seguretat 

― En l'habitacle del conductor no ha d'anar més que li nombre de persones autoritzades. Un nombre 
major dificultarà la visió i el maneig dels comandaments 

― Totes les persones han d'anar assegudes en els seus corresponents seients 
― En aquest habitacle no transportarà objectes o mercaderies que dificultin la visió o pugui projectar-

se en produir-se una frenada brusc 
― Per a la pujada i baixada del vehicle ha d'existir un sistema segur i suficient d'estreps, escales, etc. 
― Els vehicles hauran d'anar proveïts de porta equipatges degudament condicionats per al transport 

de les motoserres, destrals, desbrossadores i qualsevol altre tipus d'eines, buides de combustible i 
lubrificants. Els envasos de combustible seran de tipus hermètic, a prova de fugides, específics per 
al transport de combustible inflamable, i aniran col·locades fora de l'habitacle del vehicle, en la 
caixa portaequipatges. 

― Sota cap excepció podran portar passatgers sobre les eines, càrrega o subministrament 
― Abans d'iniciar la marxa, el conductor s'assegurarà que els passatgers, els seus queviures i les 

seves eines, compleixin totes aquestes condicions 
― Prestarà especial atenció, perquè cap d'ells tingui fos dels límits del vehicle braços o cames 
― Així mateix, abans d'iniciar la marxa, se cerciorarà que les portes estan ben tancades. 

Periòdicament, revisarà l'estat dels panys, frontisses i picaportes de les portes 
― No es podran transportar mai persones en vehicles amb plataformes basculants, encara que 

aquestes hagin estat degudament condicionades 
― Els conductors de transport de persones no desenvoluparan diàriament un volum total d'hores de 

conducció que sigui superior a les vuit hores. Després de les quatre primeres descansaran mitja 
hora. 

― Mai es remolcarà a un altre vehicle, si no es fa emprant una barra. 
― En detenir el vehicle en la calçada, per avaria o qualsevol altra circumstància, es col·locarà la 

senyalització que prescriu el Codi de Circulació. En baixar del vehicle s'assegurarà que quedi 
totalment immòbil utilitzant fre de mà, bloqueig amb alguna velocitat i mitjançant tascons o 
calçament en les rodes, si fos necessari. 

― El conductor evitarà les distraccions degudes a xerrades, lectures o comentaris de passatgers. 

― En el cas d'haver de circular per pistes properes o zones on hi hagi ruscs, s'han de pujar els 
cristalls de les finestretes per evitar que s'introdueixin les abelles en el cotxe. Si s'hagués introduït 
alguna, s'ha de parar el cotxe abans de procedir al seu desallotjament. De la mateixa forma 
s'actuarà si s'introdueix qualsevol altre animal. 

― En època d'estiu, tots els vehicles que circulin per les muntanyes, aniran proveïts, en el tub de fuita, 
d'un dispositiu apaga-xispes 

― Tots els vehicles de caps i encarregats aniran proveïts de farmacioles. 

8.2.4. Retroexcavadora sobre erugues o sobre pneumàtics 

a) Riscos detectables més comuns 

― Atropellament. 
― Lliscament de la màquina. 
― Màquines en marxa anés de control (abandó de la cabina de comandament sense desconnectar la 

màquina i bloquejar els frens). 
― Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per a la circulació de la 

retroexcavadora). 
― Caiguda per pendents (treballs a la vora de talussos, corts i assimilables). 
― Xoc contra altres vehicles. 
― Contacte amb línies elèctriques aèries o enterrades. 
― Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, xarxa d'aigües i línies de conducció de 

gas o d'electricitat). 
― Incendi. 
― Cremades (treballs de manteniment). 
― Atrapament (treballs de manteniment). 
― Projecció d'objectes. 
― Caigudes de persones a diferent nivell. 
― Cops. 
― Soroll. 
― Vibracions. 
― Riscos higiènics de caràcter pulverulent. 
― Sobreesforços. 

b) Mesures preventives 

Normes o mesures preventives tipus 

― Es lliurarà als conductors que hagin de manejar aquest tipus de màquines, les normes i exigències 
de seguretat que els afectin específicament segons el Pla de Seguretat. Del lliurament, quedarà 
constància escrita. 

Normes d'actuació preventiva per als maquinistes de la retroexcavadora: 

― Per pujar o baixar de la retroexcavadora, utilitzi els esglaons i agafadors disposats per a tal 
menester. 

― No accedeixi a la màquina encimbellant-se a través de les cadenes o rodes. 
― Pugi i baixi de la màquina de forma frontal (mirant cap a ella) agafant-se al passamans. 
― No tracti de realitzar "ajustos" amb la màquina en moviment i amb el motor en funcionament. 
― No permeti l'accés a la "retro" a persones no autoritzades. 
―  No treballi amb la "retro" en situació d'avaria encara que sigui amb fallades esporàdiques. 

Repari-la primer, després, reprengui el treball. 
― Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzi primer la cullera en el sòl, pari el 

motor, posi en servei el fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació, realitzi les operacions de 
servei que necessiti. 
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― Mantingui neta la cabina d'olis, grasses, draps, etc. 
― No aixequi en calent la tapa del radiador. Esperi al fet que baixi la temperatura i operi 

posteriorment. 
― Protegeixi's amb guants de seguretat adequats si ha de tocar líquids corrosius. Utilitzi a més 

pantalla antiprojeccions. 
― Canviï l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred per evitar cremades. 
― Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los, no fumi ni apropi foc. 
― Si ha de tocar l’electròlit (líquid de la bateria), faci-ho protegit amb guants de seguretat adequats. 
― Si desitja manipular en el sistema elèctric, desconnecti la màquina i extregui primer la clau de 

contacte. 
― Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidi-les i netegi-les d'oli. Recordi que l'oli del 

sistema hidràulic pot ser inflamable. 
― No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal·lat els tacs 

d'immobilització de les rodes. 
― Si ha d'arrencar la màquina mitjançant la bateria d'una altra, prengui precaucions per evitar 

xampurreig dels cables. Recordi que els electròlits emeten gasos inflamables. Les bateries poden 
esclatar per causa d'una espurna. 

― Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la 
seva retroexcavadora. 

― Prengui tota classe de precaucions, recordi que quan necessiti usar la cullera bivalva, aquesta pot 
oscil·lar en totes les adreces i copejar a la cabina o a les persones circumdants que treballen al 
costat de vostè durant els desplaçaments de la màquina. 

― Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovi que funcionin els comandaments correctament. 
― No oblidi ajustar el seient perquè pugui aconseguir els controls amb facilitat i el treball li resultarà 

més agradable. 
― Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments faci-les amb marxes 

summament lentes. 
― Si topen amb cables elèctrics, no surti de la màquina fins a haver interromput el contacte i allunyat 

a la "retro" del lloc. Surti llavors, sense tocar a un temps el terreny i la màquina. 
― Els camins de circulació interna de l'obra es traçaran segons el dissenyat en els plànols d'aquest 

Pla de Seguretat i Salut. 
― Es fitarà l'entorn de la zona de treball, quan les circumstàncies ho aconsellin a una distància igual a 

la de l'abast màxim del braç excavador. Es prohibeix la permanència de persones dins d'aquest 
entorn. 

― Les cabines seran exclusivament les indicades pel fabricant per a cada model de "retro" a utilitzar. 
― Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor per evitar que en la cabina es rebin 

gasos nocius. 
― Les retroexcavadores a utilitzar en obra, estaran dotades d'una farmaciola portàtil de primers 

auxilis, situat de forma protegida per conservar-ho net. 
― Les retroexcavadores a contractar per a obra compliran tots els requisits perquè puguin 

autodesplaçar-se per carretera. 
― Es prohibeix que els conductors abandonin la "retro" amb el motor en marxa. 
― Es prohibeix en obra que els conductors abandonin la "retro" sense haver-hi abans dipositat la 

cullera en el sòl. 
― Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb la cullera bivalva sense tancar, encara 

que quedi recolzada en el sòl. 
― Els ascensos o descensos de les culleres amb càrrega es realitzaran lentament. 
― Es prohibeix el transport de persones en la "retro", excepte en casos d'emergència. 
― Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar persones i accedir a treballs puntuals. 
― Les retroexcavadores a utilitzar en obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al 

dia. 

― Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandaments de la "retro", utilitzant 
vestimentes sense cenyir i cadenes, rellotges, anells, etc. que puguin enganxar-se en els sortints i 
controls. 

― Es prohibeix realitzar maniobres de moviments de terres sense abans haver posat en servei els 
suports hidràulics d'immobilització. 

― Es prohibeix expressament en obra el maneig de grans càrregues (cullera a ple ompliment), sota 
règim de forts vents. 

― Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora. 
― El canvi de posició de la "retro", s'efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa (excepte en 

distàncies molt curtes). 
― El canvi de la posició de la "retro" en treballs a mig vessant, s'efectuarà situant el braç cap a la part 

alta del pendent amb la finalitat d'augmentar en tant que sigui possible l'estabilitat de la màquina. 
― Es prohibeix estacionar la "retro" a les zones d'influència de les vores dels talussos, rases i 

assimilables, per evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny. 
― Es prohibeix realitzar treballs a l'interior de les trinxeres (o rases), a la zona d'abast del braç de la 

retro. 
― Es prohibeix abocar els productes de l'excavació amb la retro a la vora la rasa, respectant la 

distància màxima que eviti la sobrecàrrega del terreny. 
― Els conductors hauran de controlar l'excés de menjar, així com evitar la ingestió de begudes 

alcohòliques abans o durant el treball. 

8.2.5. Pales carregadores 

a) Riscos detectables més comuns 

― Atropellament. 
― Lliscament de la màquina. 
― Màquina en marxa, fora de control per abandó de la cabina de comandament sense desconnectar 

la màquina. 
― Bolcada de la màquina. 
― Caiguda de la pala per pendents. 
― Xoc contra altres vehicles. 
― Contacte amb línies elèctriques (aèries o enterrades). 
― Desplomis de talussos o de fronts d'excavació. 
― Incendi. 
― Cremades (treballs de manteniment). 
― Atrapaments. 
― Projecció d'objectes durant el treball. 
― Caiguda de persones a diferent nivell. 
― Cops. 
― Soroll. 
― Vibracions. 
― Riscos higiènics de caràcter pulverulent. 
― Sobreesforços. 

b) Mesures preventives 

Normes o mesures preventives tipus 

― Als conductors de les pales carregadores se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva abans 
de l'inici dels treballs. Del lliurament quedarà constància escrita. 

Normes d'actuació preventiva per als conductors de la pala carregadora 
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― Per pujar o baixar de la pala carregadora, es farà de forma frontal utilitzant els esglaons i agafadors 
disposats per a tal funció. 

― No salti mai directament al sòl, si no és per perill imminent per a vostè. 
― No tracti de realitzar "ajustos" amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament. 
― No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina. 
― No treballi amb la màquina en situació d'avaria. 
― Per realitzar operacions de servei recolzi en el sòl la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i 

bloquegi la màquina. 
― Mantingui neta la cabina d'olis, grasses, draps, etc. 
― En cas d'escalfament del motor no ha d'obrir directament la tapa del radiador. 
― Eviti tocar el líquid anticorrosiu, si ha de fer-ho protegeixi's amb guants i ulleres anti-projeccions. 
― No fumar quan es manipula la bateria. 
― No fumar quan es proveeixi de combustible. 
― No tocar directament l'electròlit de la bateria amb les mans. Si ha de fer-ho per algun motiu, faci-ho 

protegit per guants de seguretat amb protecció enfront d'agents càustics o corrosius. 
― Si ha de manipular el sistema elèctric per alguna causa, desconnecti el motor i extregui la clau del 

contacte totalment. 
― Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb mascareta, mono, i guants de goma. Quan utilitzi 

aire a pressió, evitar les projeccions d'objectes. 
― No alliberar els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal·lat els tacs 

d'immobilització en les rodes. 
― Si ha d'arrencar la màquina, mitjançant la bateria d'una altra, prengui precaucions per evitar 

xisporreigs dels cables. Recordi que els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. La 
bateria pot fer explotar. 

― Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la 
màquina. 

― Durant el farciment d'aire de les rodes, situï's després de la banda de rodadura apartant-se del punt 
de connexió i llanda. 

― Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar enfangaments excessius que 
minvin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

― No s'admetran en obra pales carregadores, que no vinguin amb la protecció de cabina anti-bolcada 
i anti-impacte instal·lada. 

― Les proteccions de cabina anti-bolcada i anti-impacte per a cada model de pala, seran les 
dissenyades expressament pel fabricant per al seu model. 

― Les proteccions de la cabina anti-bolcada no presentaran deformacions d'haver resistit cap 
bolcada. 

― Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor, amb la finalitat d'assegurar que el 
conductor no rep en la cabina gasos procedents de la combustió. Aquesta precaució s'extremarà 
en els motors proveïts de ventilador d'aspiració per al radiador. 

― Les pales carregadores d'obra, estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis. 
― Les pales carregadores d'obra, que hagin de transitar per la via pública, compliran amb les 

disposicions legals necessàries per realitzar aquesta funció i portaran col·locat el cinturó de 
seguretat. 

― Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
― Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar en el sòl. 
― La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se 

amb la màxima estabilitat. 
― Els ascensos o descensos de la pala amb la cullera carregada s'efectuaran sempre utilitzant 

marxes curtes. 
― La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 
― Es prohibeix transportar persones en la màquina, excepte en condicions d'emergència. 

― Es prohibeix hissar a persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera (dins, encimbellat 
o pendent d'ella) 

― Les pales carregadores estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
― Es prohibeix l'accés a les pales carregadores utilitzant la vestimenta sense cenyir (pot enganxar-se 

en sortints, controls, etc.). 
― Es prohibeix encimbellar-se a la pala durant la realització de qualsevol moviment. 
― Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa. 
― Les pales carregadores estaran dotades de llums i botzina. 
― Es prohibeix arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de 

la pala. 
― Els conductors se cercioraran que no existeix perill per als treballadors que es trobin a l'interior de 

pous o rases propers al lloc d'excavació. 
― Els conductors hauran de controlar els excessos de menjar, així com evitar la ingestió de begudes 

alcohòliques abans o durant el treball. 

8.2.6. Motoanivelladora 

a) Riscos detectables més comuns 

― Caigudes de persones a diferent nivell. 
― Cops amb o contra la màquina, objectes, altres màquines o vehicles. 
― Bolcades, caiguda o lliscament de la màquina per pendents. 
― Atropellament. 
― Atrapament. 
― Vibracions. 
― Incendi. 
― Cremades (manteniment). 
― Sobreesforços (manteniment). 
― Desploms o projecció d'objectes i materials. 
― Soroll. 
― Riscos higiènics de caràcter pulverulent 

b) Mesures preventives 

Normes o mesures preventives tipus 

― Als conductors de motoanivelladores se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva abans de 
l'inici dels treballs. Del seu lliurament quedarà constància escrita. 

― A la motoanivelladora solament accedirà personal competent i autoritzat per conduir-la o reparar-la. 
― La motoanivelladora haurà de posseir almenys:  

 Cabina de seguretat amb protecció enfront de la bolcada i enfront d'impactes. Seient anti-
vibratori i regulable en altura. 

  Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la marxa enrere). 
  Miralls retrovisores per a una visió total des del punt de conducció. 
  Extintor carregat, timbrat i actualitzat. 
  Cinturó de seguretat. 
  Farmaciola per a emergències. 

Normes d'actuació preventiva per als conductors de motoanivelladora 

― No s'haurà de treballar amb la màquina en situació d'avaria, encara que sigui amb fallades 
esporàdiques. 

― El conductor abans d'iniciar la jornada haurà de: 
 Examinar la màquina i els seus voltants amb la finalitat de detectar possibles fugides o 

deficiències en les peces o conduccions. 
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  Revisar l'estat dels pneumàtics i la seva pressió. 
  Comprovar l'adequat funcionament de tots els dispositius de seguretat de la màquina. 
  Controlar el nivell dels indicadors d'oli i aigua. 

― El conductor seguirà en tot moment les instruccions que conté el manual de l'operador i que ha 
estat facilitat pel fabricant. 

― Quan la motoanivelladora circuli per les vies o camins previstos, respectarà estrictament els 
senyals que amb caràcter provisional o permanent trobi en un trajecte. 

― El conductor de la màquina no transportarà en la mateixa a cap persona, excepte en cas 
d'emergència. 

― El conductor abans d'accedir a la màquina en iniciar la jornada tindrà coneixement de les dificultats, 
alteracions o circumstàncies que present el terreny i la seva tasca i que de forma directa puguin 
afectar-li per ser constitutius de risc. 

― El conductor per pujar i baixar de la màquina ho farà d'enfront de la mateixa, usant els esglaons i 
agafadors disposats a tal fi. 

― El conductor no utilitzarà la fulla com a ascensor, ni saltarà directament al terreny, com no sigui 
davant un eventual risc. 

― No hauran de realitzar-se "ajustos" amb la màquina en moviment o amb el motor funcionant. 
― Per realitzar operacions de manteniment caldrà: 

 Recolzar la fulla en el sòl o, si ha de romandre aixecada durant aquestes operacions, 
s'immobilitzarà adequadament. 

  Bloquejar les rodes i calçar-les adequadament. 
  Parar el motor i desconnectar la bateria en evitació d'una arrencada sobtada. 
  No situar-se entre les rodes o sota la fulla si cal romandre cert temps en aquesta circumstància. 

― S'evitarà el contacte directe amb líquids corrosius, usant per a això la peça adequada al risc a 
protegir. 

― Es mantindrà neta la cabina d'olis, greixos, draps, etc. 
― Usarà l'equip de protecció individual facilitat a aquest efecte. 
― No haurà d'ingerir begudes alcohòliques ni abans, ni durant la jornada de treball. 
― No prendrà medicaments sense prescripció facultativa, especialment aquells que produeixin 

efectes negatius per a una adequada conducció. 

8.2.7. Corró vibrant autopropulsat 

a) Riscos detectables més comuns 

― Atropellament. 
― Màquina en marxa anés de control. 
― Bolcada. 
― Xoc contra altres vehicles. 
― Incendi (manteniment). 
― Cremades (manteniment). 
― Caiguda del personal a diferent nivell. 
― Soroll. 
― Vibracions. 
― Sobreesforços (manteniment). 

b) Mesures preventives 

Normes o mesures preventives tipus 

― Els conductors dels corrons vibrants seran operaris de provada destresa en el maneig d'aquestes 
màquines. 

― Als conductors dels corrons vibrants se'ls farà lliurament de la normativa preventiva abans de l'inici 
dels treballs. Del seu lliurament quedarà constància per escrit. 

Normes de seguretat per als conductors 

― Pugi o baixi de màquina de front, utilitzi els esglaons i agafadors disposats per a tal menester. 
― No accedeixi a la màquina encimbellant-se pels corrons. 
― No salti directament al sòl si no és per una emergència. 
― No tracti de realitzar "ajustos" amb la màquina en moviment o amb el motor en marxa, pot sofrir 

lesions. 
― No permeti l'accés a la compactadora de persones alienes i menys al seu maneig. 
― No treballi amb la compactadora en situació d'avaria, encara que siguin fallades esporàdiques. 

Repari-la primer, després, reprengui el seu treball. 
― Per evitar les lesions durant les operacions de manteniment, posi en servei el fre de mà, bloquegi la 

màquina, pari el motor extraient la clau de contacte i realitzi les operacions de servei que es 
requereixin. 

― No guardi combustible ni draps greixosos sobre la màquina, poden produir incendis. 
― No aixequi la tapa del radiador en calent. Els gasos despresos de forma incontrolada poden 

causar-li cremades greus. 
― Protegeixi's amb guants si per alguna causa ha de tocar el líquid anti-corrosiu. Utilitzi a més ulleres 

anti-projeccions. 
― Canviï l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 
― Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los, no fumi ni apropi foc. 
― Si ha de tocar l'electròlit, (líquids de la bateria), faci-ho protegit amb guants de seguretat enfront de 

compostos químics corrosius. 
― Si ha de manipular en el sistema elèctric, pari el motor i desconnecti-ho extraient la clau de 

contacte. 
― Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidi-les i netegi-les de l'oli. L'oli del sistema 

hidràulic és inflamable. 
― No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal·lat els tacs 

d'immobilització dels corrons. 
― Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovi mitjançant maniobres lentes que tots els 

comandaments responen perfectament. 
― Ajusti sempre el seient a les seves necessitats, aconseguirà els controls amb menys dificultat i es 

cansarà menys. 
― Utilitzi sempre l'equip de protecció individual que li facilitin en l'obra. 
― Comprovi sempre, abans de pujar a la cabina, que no hi ha cap persona dormitant a l'ombra 

projectada de la màquina. 
― Les compactadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis, 

situat de forma protegida per conservar-ho net. 
― Es prohibeix expressament l'abandó del corró vibrant amb el motor en marxa. 
― Es prohibeix el transport de persones alienes a la conducció sobre el corró vibrant excepte en cas 

d'emergència. 
― Es prohibeix l'accés a la conducció amb vestimentes sense cenyir, cadenes, polseres, anells, 

rellotges, perquè poden enganxar-se en els sortints o en els controls. 
― Els corrons vibrants utilitzats en aquesta obra, estaran dotats de llums de marxa avanci i de 

reculada. 
― Es prohibeix la permanència d'operaris en el tall de corrons vibrants, en prevenció d'atropellaments. 
― Els conductors hauran de controlar l'excés de menjar i evitar la ingestió de begudes alcohòliques 

abans o durant el treball. 

8.2.8. Camió grua 

a) Riscos detectables més comuns 

― Els derivats del tràfic durant el transport. 
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― Bolcada del camió. 
― Atrapament. 
― Caiguda a diferent nivell. 
― Atropellament. 
― Caiguda de materials (desplomi de la càrrega). 
― Cops per o contra objectes, materials o màquines. 

b) Mesures preventives 

― Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calçaments immobilitzants en les quatre 
rodes i els gats estabilitzadors. 

― Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en prevenció dels riscos 
per maniobres incorrectes. 

― Els ganxos de pengi estaran dotats de pestells de seguretat. 
― Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del 

camió en funció de l'extensió del braç-grua. 
― El gruista tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les maniobres 

seran expressament dirigides per un senyalista, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 
― Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del 

camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per evitar la bolcada. 
― Es prohibeix estacionar (o circular amb), el camió grua a distàncies que puguin afectar a l'estabilitat 

de les terres per risc de desprendiment. 
― Es prohibeix realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 
― Es prohibeix arrossegar càrregues amb el camió grua (el remolcat s'efectuarà segons 

característiques del camió). 
― Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de govern. 
― Es prohibeix la permanència de persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 
― Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió. 
― El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat que ho capaciti per realitzar aquestes 

operacions. 
― Al personal encarregat del maneig del camió grua se li farà lliurament de la següent normativa de 

seguretat. De la seva recepció quedarà constància per escrit. 

c) Normes de seguretat per als operadors del camió grua 

― Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a esfondraments. 
― Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal. 
― No faci marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalista. Després de la màquina pot haver-hi operaris i 

objectes que vostè desconeix en iniciar la maniobra. 
― Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos per a això. 
― No surti mai directament al sòl des de la màquina si no és per un imminent risc. 
― Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i esperi rebre 

instruccions. No intenti abandonar la cabina encara que el contacte amb l'energia elèctrica hagi 
cessat. Sobretot, no permeti que ningú toqui el camió grua. 

― No faci per si mateix maniobres en espais estrets. Demani l'ajuda d'un senyalista. 
― Asseguri's la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap despreniment. Posi-ho en la posició 

de viatge. 
― No permeti que ningú s'encimbelli sobre la càrrega. 
― No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i en el millor 

dels casos, la pressió i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç. 
― No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada.  
― Aixequi una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diversos objectes diferents pot resultar 

problemàtica i difícil de governar. 

― Asseguri's que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Posi en servei els gats 
estabilitzants totalment estesos, és la posició més segura. 

― No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa. 
― No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. 
― Abans d'hissar una càrrega, comprovi en la taula de càrregues de la cabina la distància d'extensió 

màxima del braç. No sobrepassar el límit marcat en ella. 
― Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i faci que les respectin la resta 

del personal. 
― Eviti el contacte amb el braç telescopi en servei, pot sofrir atrapaments. 
― Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. 
― No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o manegi els comandaments. 
― No consenti que s'utilitzin aparells, eslingues, balancins o altres defectuosos o danyats. 
― Asseguri's que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o destorbs posseeixin el pestell 

de seguretat que eviti el desenganxi fortuït. 
― Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquin en l'obra. 
― En accedir a l'obra, se li farà lliurament al conductor del camió grua, de la següent normativa de 

seguretat. D'això quedarà constància escrita. 

8.2.9. Camió cisterna d'aigua 

a) Riscos detectables més comuns 

― Caigudes a diferent nivell. 
― Cops per o contra objectes. 
― Bolcada del camió cisterna. 
― Atropellaments. 
― Atrapaments. 
― Cremades (manteniment). 
― Sobreesforços. 
― Incendis. 

b) Mesures preventives 

― Els camions cisterna d'aigua, estaran dotats dels següents mitjans a ple funcionament: 
 Fars de marxa cap a endavant. 
 Fars de marxa de reculada. 
 Intermitents d'avís de gir. 
 Pilots de posició davanters i darreres. 
 Pilots d'abalisament. 
 Servofrens. 
 Fre de mà. 
 Botzina automàtica de marxa de reculada. 

― Diàriament, abans del començament de la jornada, s'inspeccionarà el bon funcionament del motor, 
equip de reg, sistema hidràulic, frens, pneumàtics, etc. en prevenció de riscos per mal 
funcionament o avaria. 

― Disposarà d'extintor carregat, timbrat i actualitzat, així com de farmaciola de primers auxilis. 
 

c) Normes de seguretat per al conductor 

― Pugi o baixi del camió cisterna de front pel lloc adequat i agafant-se amb ambdues mans per a 
major seguretat. 

― No pugi o baixi recolzant-se sobre qualsevol sortint. 
― No surti mai directament al sòl, si no és per perill imminent per a vostè. 
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― No realitzi ajustos amb els motors en marxa. 
― No permeti que persones no autoritzades accedeixin al camió cisterna, i molt menys que puguin 

arribar a conduir-ho. 
― No utilitzi el camió cisterna en situació d'avaria o semi averia. 
― Abans d'abandonar la cabina asseguri's d'haver instal·lat el fre de mà. 
― No guardi draps ni combustible en el vehicle, poden produir incendi. 
― Recordi que en cas d'escalfament del motor no ha d'obrir directament la tapa del radiador, doncs el 

vapor desprès pot produir-li greus cremades. 
― No fumi quan manipuli la bateria ni quan es proveeixi de combustible. 
― Vigili la pressió dels pneumàtics i treballi amb la marcada pel fabricant. 
― Abans d'accedir a la cabina inspeccioni a la seva al voltant per si algú dormita a la seva ombra. 
― Tots els camions cisterna contractats en aquesta obra estaran en perfectes condicions de 

conservació i manteniment. 
― No mengi en excés ni ingereixi begudes alcohòliques. 
― No prendrà medicació alguna sense prescripció facultativa, especialment aquella que produeixi 

efectes negatius per a una adequada conducció. 
― Utilitzi sempre l'equip de protecció individual que li facilitin. 
― De tota aquesta normativa es farà lliurament, quedant l'oportuna constància escrita d'això. 

8.2.10. Camió Dúmper 

a) Riscos detectables més comuns 

― Caigudes a diferent nivell. 
― Cops per o contra objectes o materials. 
― Bolcada del camió. 
― Atropellaments. 
― Vibracions. 
― Pols ambiental. 
― Soroll ambiental. 
― Atrapament. 
― Projecció d'objectes. 
― Desplomi de terres. 
― Contactes amb l'energia elèctrica (línies elèctriques). 
― Cremades (manteniment). 
― Sobreesforços. 
― Incendi. 

b) Mesures preventives 

― Els camions dúmper a utilitzar en obra, estaran dotats dels següents mitjans a ple funcionament: 
 Fars de marxa cap a endavant. 
 Fars de marxa de reculada. 
 Intermitents d'avís de gir. 
 Pilots de posició davanters i darreres. 
 Pilots d'abalisament superior davanter de la caixa. 
 Servofrens. 
 Frens de mà. 
 Botzina automàtica de marxa de reculada. 
 Cabina de seguretat anti-bolcat. 

― Diàriament, abans del començament de la jornada, s'inspeccionarà el bon funcionament de motor, 
sistemes hidràulics, frens, adreça, llums, botzines, pneumàtics, etc. en prevenció dels riscos per 
mal funcionament o avaria. 

― Personal competent serà responsable de controlar l'execució de la inspecció diària, dels camions 
dúmper. 

― Als conductors dels camions dúmper se'ls farà lliurament de la següent normativa preventiva del 
que quedarà constància escrita. 

c) Normes de seguretat per als conductors 

― Pugi i baixi del camió de front i usant els esglaons dels quals estan dotats aquests vehicles, 
utilitzant els agafadors per a major seguretat. 

― No pugi i baixi recolzant-se sobre les llandes, rodes o sortints. 
― No surti mai directament al sòl si no és per perill imminent per a vostè. 
― No realitzi ajustos amb els motors en marxa. 
― No permeti que les persones no autoritzades, accedeixin al dúmper i molt menys, que puguin 

arribar a conduir-ho. 
― No utilitzi el camió dúmper en situació d'avaria. Faci que ho reparin primer, després, reprengui el 

treball. 
― Abans d'engegar el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, asseguri's que ha instal·lat el fre de 

mà. 
― No guardi combustibles ni draps greixosos en el camió dúmper, poden produir incendis. 
― En cas d'escalfament del motor, recordi que no ha d'obrir directament la tapa del radiador. El vapor 

desprès, si ho fa, pot produir-li cremades greus. 
― Recordi que l'oli del càrter està calent quan el motor ho està. Canviï-ho una vegada fred. 
― No fumi quan manipuli la bateria ni quan es proveeixi de combustible. 
― No toqui directament l'electròlit de la bateria amb els dits. Si ha de fer-ho, faci-ho protegit amb 

guants de seguretat enfront d'agents càustics o corrosius. 
― Si ha de manipular el sistema elèctric del camió dúmper per alguna causa, desconnecti el motor i 

extregui la clau de contacte totalment. 
― No alliberi els frens del camió en posició de parada si abans no ha instal·lat els tacs 

d'immobilització en les rodes, per evitar accidents per moviments indesitjables. 
― Si ha d'arrencar el motor mitjançant la bateria d'un altre, prengui precaucions per evitar 

xisporrotejos dels cables. Recordi que els líquids de les bateries desprenen gasos inflamables. La 
bateria pot explotar per xisporrotejos. 

― Vigili constantment la pressió dels pneumàtics. Treballi amb l'inflat a la pressió marcada pel 
fabricant. 

― En el farciment d'aire de les rodes, situï's després de la banda de rodadura, apartat del punt de 
connexió. Recordi que una rebentada del conducte de goma, o del filtre, pot convertir al conjunt en 
un fuet. 

― Si durant la conducció sofreix una rebentada i perd l'adreça, mantingui el volant en el sentit en el 
qual vagi el camió. D'aquesta forma aconseguirà dominar-ho. 

― Si s'engarrota el fre, eviti les col·lisions frontals o contra altres vehicles del seu port. Intenti la 
frenada per frec lateral el més suaument possible, o bé, introdueixi's en terreny tou. 

― Abans d'accedir a la cabina doni la volta completa caminant entorn del camió, per si algú dormita a 
la seva ombra. 

― Eviti l'avanç del camió dúmper amb la caixa hissada després de la descàrrega. Consideri que pot 
haver-hi línies elèctriques aèries i entrar en contacte amb elles, o bé dins de la distància d'alt risc 
per sofrir descàrregues. 

― Si estableix contacte entre el camió dúmper i una línia elèctrica, romangui al punt sol·licitant auxili 
mitjançant la botzina. Una vegada li garanteixin que pot abandonar el camió, descendeixi per 
l’escaleta normalment i des de l'ultimo esglaó, surti el més lluny possible, sense tocar la terra i el 
camió alhora, per evitar possibles descàrregues elèctriques. A més no permeti que ningú toqui el 
camió, és molt perillós. 

― Es prohibeix en obra treballar o romandre en el radi d'acció dels camions dúmper. 
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― Els camions dúmper en estació, quedaran senyalitzats mitjançant "senyals de perill". 
― La càrrega es regarà superficialment per evitar possibles polsegueres. 
― Els camins de circulació interna per al transport de terres seran els que es marquen en els plànols 

d'aquest Pla de Seguretat i Salut, marcats i assenyalats detalladament. 
― Es prohibeix expressament carregar els camions dúmper per sobre de la càrrega màxima marcada 

pel fabricant, per prevenir els riscos per sobrecàrrega. 
― Tots els camions dúmper a contractar en aquesta obra, estaran en perfectes condicions de 

conservació i de manteniment, en prevenció del risc per fallada mecànica. 
― S'establiran forts topalls de final de recorregut, situats a un mínim de 2 m. (com a norma general) 

de la vora dels talussos, en prevenció de la bolcada i caiguda durant les maniobres d'aproximació 
per a abocament. 

― S'instal·laran senyals de "perill" i de "prohibit el pas", situades a 15 m. (com a norma general) dels 
llocs d'abocament dels dúmpers, en prevenció d'accidents a la resta d'operaris. 

― S'instal·larà un panell situat a 15 m. (com a norma general) del lloc d'abocament dels dúmpers amb 
la següent llegenda: "No passada, zona de risc, els conductors pot ser que no li vegin, aparti's 
d'aquesta zona". 

8.2.11. Camió formigonera 

a) Riscos detectables més comuns 

― Els derivats del tràfic durant el transport. 
― Bolcada del camió, (terrenys irregulars, embarrados, etc.). 
― Atrapament durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les canaletes. 
― Caiguda a diferent nivell. 
― Atropellament. 
― Col·lisió contra altres màquines, (moviment de terres, camions, etc.). 
― Cops per o contra objectes. 
― Caiguda de materials. 
― Sobreesforços. 
― Riscos higiènics per contacte amb el formigó. 

b) Mesures preventives 

― La posada en estació i els moviments del camió-formigonera durant les operacions d'abocament, 
seran dirigits en cas necessari per un senyalista, en prevenció dels riscos per maniobres 
incorrectes. 

― El recorregut dels camions-formigonera a l'interior de l'obra s'efectuarà segons el definit en els 
plànols d'aquest Pla de Seguretat. 

― La neteja de la cuba i canaletes s'efectuarà en els llocs plasmats en els plànols per a tal labor, en 
prevenció de riscos per la realització de treballs en zones properes. 

― Les operacions d'abocament al llarg de corts en el terreny s'efectuaran separats a una distància 
adequada que eviti el risc de despreniments en el terreny. 

― Als conductors dels camions-formigonera, en entrar en l'obra, se'ls lliurarà la normativa de 
seguretat, quedant constància escrita d'això. 

Normes de seguretat per a visitants 

― Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions que se li han donat per arribar 
al lloc de l'abocament del formigó. 

― Quan hagi de sortir de la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat que se li ha lliurat juntament 
amb aquesta nota. 

― Respecti els senyals de tràfic internes de l'obra. 

8.2.12. Bomba per a formigó autopropulsada 

a) Riscos detectables més comuns 

― Els derivats del tràfic durant el transport. 
― Bolcada. 
― Lliscaments per plànols inclinats (treballs en rampes i a mig vessant). 
― Projeccions d'objectes (rebentada de canonada o sortida de la pilota netejadora). 
― Cops per objectes que vibren (tremuja, tubs oscil·lants). 
― Atrapaments. 
― Contacte amb el corrent elèctric. 
― Caiguda de persones a diferent nivell. 
― Sobreesforços. 

b) Mesures preventives 

― El personal encarregat del maneig de l'equip del bombament serà especialista en el maneig i 
manteniment de la bomba. 

― Els dispositius de seguretat de l'equip de bombament, estaran sempre en perfectes condicions de 
funcionament. Es prohibeix expressament la seva modificació o manipulació. 

― La bomba de formigonat, solament podrà utilitzar-se per a bombament de formigó segons el 
recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 

― El braç d'elevació de la mànega, únicament podrà ser utilitzat per a la missió a la qual ha estat 
dedicat pel seu disseny. 

― Les bombes per a formigó a utilitzar hauran passat una revisió anual en els tallers indicats per a 
això pel fabricant. 

― La ubicació exacta en el solar de la bomba, s'estudiarà a nivell del Pla de Seguretat, no obstant 
això, s'exigirà que el lloc compleixi almenys amb els següents requisits: 
 Que sigui horitzontal. 
 Com a norma general, que no disti menys de 3 m. de la vora d'un talús, rasa o cort del terreny 

(mesurats des del punt de suport dels gats estabilitzadors, sempre més sortints que les rodes). 
 Personal competent i autoritzat, abans d'iniciar el bombament del formigó, comprovarà que les 

rodes de la bomba estan bloquejades mitjançant calçaments i els gats estabilitzadors en 
posició amb enclavament mecànic o hidràulic instal·lat. 

 La zona de bombament (en casc urbà), quedarà totalment aïllada dels vianants, en prevenció 
de danys a tercers. 

― Al personal encarregat del maneig de la bomba formigó, se li farà lliurament de la següent 
normativa de prevenció. De la seva recepció quedarà constància escrita. 

Normes de seguretat per al maneig de l'equip de bombament de formigó 

― Abans d'iniciar el subministrament de formigó assegurar-se que tots els acoblaments de palanca 
tenen en posició d'immobilització els passadors. 

― Abans d'abocar el formigó en la tremuja assegurar-se que està instal·lada la graella. 
― No tocar mai directament amb les mans la tremuja o el tub oscil·lant si la màquina està en marxa. 
― Si ha d'efectuar treballs en la tremuja o en el tub oscil·lant, primer pari el motor d'accionament, 

purgui la pressió de l'acumulador a través de l'aixeta, després efectuï la tasca que es requereixi. 
― No treballar amb l'equip de bombament en posició d'avaria, encara que siguin fallades 

esporàdiques. Detingui el servei, pari la màquina i efectuï la reparació; solament llavors ha de 
seguir subministrant formigó. 

― Si el motor de la bomba és elèctric: 
 Abans d'obrir el quadre general de comandament assegurar-se de la seva total desconnexió. 
 No intenti modificar o pontejar els mecanismes de protecció elèctrica. 
 Comprovar diàriament, abans d'iniciar el subministrament, l'estat de desgast intern de la 

canonada de transport mitjançant un mesurador d'espessors, per evitar riscos de trencament. 
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 Per comprovar l'espessor de la canonada és necessari que no estigui sota pressió.  
 Si ha de bombar a gran distància, abans de subministrar el formigó, provi els conductes sota la 

pressió de seguretat. 
 Respecti el text de totes les plaques d'avís instal·lada en la màquina. 

― Una persona competent i autoritzada serà l'encarregada de comprovar que per a pressions majors 
de 50 bars sobre el formigó (bombament en altura), es compleixen les següents condicions i 
controls: 
 Que estan muntats els tubs de pressió definits pel fabricant per a aquest cas en concret. 
 Efectuar una pressió de prova al 30% per sobre de la pressió normal de servei (prova de 

seguretat). 
― Comprovar i canviar si escau (cada aproximadament 1.000 m3. ja bombats), els acoblaments, 

juntes i colzes. 
― Les conduccions d'abocament de formigó per bombament, a les quals puguin aproximar-se 

operaris a distàncies inferiors a 3 m. quedaran protegides per resguards de seguretat. 
― Una vegada conclòs el formigonat es rentarà i netejarà l'interior dels tubs de tota la instal·lació per 

evitar l'aparició de "taps" de formigó. 

9. Determinació del procés constructiu 
El Contractista, amb antelació suficient a l'inici de les activitats constructives, haurà de perfilar una 
anàlisi de cadascuna d'aquestes d'acord amb els “Principis de l'Acció Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els “Principis Aplicables durant l'Execució de les Obres”  (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d'octubre). 

9.1. Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per configurar cadascun dels procediments específics d'execució hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

9.2. Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte a partir 
dels supòsits teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, 
l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 
manera que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

10. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats 
al mateix procés constructiu  
Tot projecti constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o eina a utilitzar a l'obra objecte del 
present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els 
“Principis de l'Acció Preventiva” (Art. 15 . 31/1995 de 8 de novembre), els “Principis Aplicables durant 
l'Execució de les Obres” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre), “Regles generals de seguretat per a 
màquines” (Artc.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l'Edificació, entre 
altres reglaments, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees d'aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

11. Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
El Contractista serà responsable d'assegurar-se per mediació de l'Àrea d'Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, de la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats en obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per 
fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. A l'efecte d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establiran mitjançant la 
fixació dels valoris límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d'agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s'expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

12. Senyalització i abalisament 
Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
l'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el 
primer cas són aplicables les prescripcions establertes pel Reial decret 485/1997, de 14 d'Abril, i com a 
mínim les següents: 

― Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran 
de quedar delimitades i protegides des de l’inici de l’obra. 

― També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins 
de l’obra. 

La senyalització i l'abalisament de tràfic vénen regulats, entre altres normatives, per la Norma 8.3-I.C. 
de la Direcció general de Carreteres i no és objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció 
no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa 
es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin en els voltants d'aquest tràfic. 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar accidents 
a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i de limitació 
de velocitat. 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol 
persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris. 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, 
s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència que calguin. 

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos. Malgrat això, la seva 
observació (quan és l'apropiada i està ben col·locada) fa que l'individu adopti conductes segures. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 

El RD485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre 
que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

― Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

― Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

― Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

― Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i hauria d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s'estableix en el RD 1627/97, s'haurà de complir que: 

― Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al RD 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

― Els dispositius no automàtics contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al RD 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

― El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció dels senyals o 
panells de senyalització. 

― Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista. 
― Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular 

sota l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertiment. 

13. Formació 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar en l'obra, una exposició dels mètodes de treball i dels riscos 
que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d'emprar. 

Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que 
totes les obres disposin d'algun socorrista. 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra. 

14. Medicina preventiva i primers auxilis 
Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que es 
repetirà en el període d'un any. El cost dels mateixos correrà per compte de l'adjudicatari.  

Farmacioles 

Es disposarà almenys d'una farmaciola en cadascun dels llocs en els quals es desenvolupin les obres, 
la qual contindrà el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. Les 
farmacioles es revisaran mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on ha de traslladar-se als accidentats pel seu ràpid i 
efectiu tractament. 

S'haurà de disposar en l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentats als Centres d'Assistència.  

15. Prevenció de danys a tercers 
En previsió de possibles accidents a tercers, es col·locaran els oportuns senyals d'advertiment de 
sortida de camions i de limitació de velocitat en les carreteres, a les distàncies reglamentàries de tots 

els possibles entroncaments amb elles se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-se el 
pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se, si escau, els tancaments necessaris. 

16. Pla de seguretat i Salut 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus 
mitjans i mètodes d'execució.     

Aquest Pla ha de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres, així com 
totes les ampliacions i modificacions que es produeixin durant l’execució de l’obra. 

Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció facultativa. 

17. Plec de condicions tècniques 
El Plec de Condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut s’inclou a l’Apèndix 1 d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. Aquest Plec comprèn el conjunt d'especificacions que hauran de complir tant el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista com el document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l'obra, les diferents proteccions a utilitzar per a 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 en l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i 
d'obres accessòries.  

Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en l’esmentat Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es deriven de la normativa vigent en aquesta matèria. 

18. Pressupost 
El Pressupost que es deriva de l’aplicació de la implementació de les diferents mesures establertes en 
el present Estudi de Seguretat i Salut, relatives a equips de protecció individual, elements i equips de 
protecció col·lectiva, implantació i formació, ascendeix a la quantitat de: 

SEGURETAT I SALUT  FASE1  FASE2 
 LOT1   LOT2  

Pressupost d’execució material        1.308,14 €         1.448,49 €         3.092,24 €  
Despeses generals  13%         170,06 €            188,30 €            401,99 €  
Benefici industrial 6%          78,49 €             86,91 €            185,53 €  
Pressupost per a contracta        1.556,69 €         1.723,70 €         3.679,77 €  
IVA 21%         326,90 €            361,98 €            772,75 €  
Pressupost de licitació        1.883,59 €         2.085,68 €         4.452,52 €  
 

Aquet pressupost es presenta a l’Apèndix 2 del present Estudi de Seguretat i Salut, i s’adjunta en el 
Pressupost general del Projecte. 

 

Barcelona, Octubre de 2019 

L'autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, 

 

 

Pere Massó Suaz 

Arquitecte, col·legiat núm. 53031-1 
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Quadre dels 

materials

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

1 MT21Sxxx010 ut Llum d'intempèrie amb carcassa de 
plàstic i peça d'ancoratge, amb 
cél·lula fotoelèctrica i piles. 36,38 4,000 145,51

2 MT21Sxxx090 ut Fita cónica reflectant de pvc de 0,5 
m d'alçada. 15,93 20,000 318,50

3 MT21Sxxx110 ut Senyal reflectant normalitzada a 
dos cares, (direcció obligatòria i 
stop),  amb suport de peu. 26,64 2,000 53,27

4 MT21Sxxx120 ut Senyal normalitzada de stop de 
600 mm de diàmetre. 39,95 2,000 79,90

5 MT21Sxxx130 ut Suport d'acer galvanitzat de 
80x40x2 mm i de 1,8 m d'altura, 
per senyal normalitzada. 19,97 4,000 79,89

6 MT21Sxxx140 ut Senyal normalitzada reflectant, 
d'obligació o de prohibició, de 60 
cm de diàmetre, preparada per 
suport metal·lic. 38,94 2,000 77,87

7 MT21Sxxx150 ut Senyal reflectant de perill, 
triangular de 70 cm de costat, 
normalitzada. 35,41 2,000 70,82

8 MT21Sxxx160 ut Tres peus plegable, per suport 
móvil de senyal de perill, d'acer 
galvanitzat. 24,03 2,000 48,07

9 MT21Sxxx170 ut Tanca autònoma de 2,5 m de 
llargada i 1,10 m d'alçada. Provista 
de sistema d'ancoratge lateral, de 
forma que es puguin alinear unes 
amb les altres. 76,98 15,000 1.154,76

10 mt10hmf010agcbbba m³ Formigó hm-20/b/20/i, fabricat en 
central, abocada amb cubilot. 47,48 0,140 6,65

11 mt41ixi010a Ut Extintor portàtil de pols químic abc 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, 
amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, segons une 23110. 23,30 1,000 23,30

12 mt50cas050 Ut Mes de lloguer de caseta 
prefabricada per vestuaris d'obra, 
de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m², 
composta per: estructura metàl·lica 
mitjançant perfils conformats en 
fred; tanacament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de 
pintura prelacada; coberta de xapa 
galvanitzada ondulada reforçada 
amb perfil d'acer; aïllament interior 
amb llana de vidre combinada amb 
poliestirè expandit; instal·lació 
d'electricitat i força amb presa 
exterior a 230 v; tubs fluorescents i 
punt de llum exterior; finestres 
corredisses d'alumini anoditzat, 
amb lluna de 6 mm i reixes; porta 
d'entrada de xapa galvanitzada d'1 
mm amb tancament; sòl 
d'aglomerat revestit amb pvc 
continu de 2 mm i poliestirè de 50 
mm amb recolzament en base de 
xapa galvanitzada de secció 
trapezoidal i revestiment de tauler 
melaminat en parets. 64,40 4,000 257,60
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Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

13 mt50eca010 Ut Farmaciola d'urgència. 20,22 1,000 20,22

14 mt50epc010 Ut Casc de seguretat per la 
construcció, amb arnès de 
subjecció. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 397. 0,67 4,000 2,67

15 mt50epd010a Ut Cinturó de seguretat de suspensió 
amb un punt d'amarrador. Certificat 
ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 
1997. Amb marcat segons l'exigit 
en une-en 358. 40,83 0,500 20,42

16 mt50epd010d Ut Cinturó de seguretat antivibratori. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 358. 13,41 1,000 13,41

17 mt50epj010a Ut Ulleres contra impactes 
antiratlladura, incolores. Certificat 
ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 
1997. Amb marcat segons l'exigit 
en une-en 166. 2,50 4,000 10,01

18 mt50epm020a Ut Parell de guants d'ús general de 
lona i serratge. Certificat ce segons 
r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 
20 de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 420. 0,61 4,000 2,45

19 mt50epo010 Ut Protectors auditius, tipus orellera. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 352, une-en 397 i 
une-en 24869. 19,42 1,332 25,86

20 mt50epo020 Ut Joc de taps endoaurales antisoroll 
de silicona. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 352-2 i 
une-en 24869. 0,79 4,000 3,17

21 mt50epp010a Ut Parell de botes de aigua sense 
cremallera. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en iso 
20344, une-en iso 20345, une-en 
iso 20346 i une-en iso 20347. 20,11 4,000 80,42

22 mt50epp020 Ut Parell de botes de seguretat amb 
puntera metàl·lica i plantilles d'acer 
flexibles. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 344, une-
en 345, une-en 346 i une-en 347. 19,72 4,000 78,87

23 mt50epu010 Ut Granota de feina, de polièster-cotó. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 340. 3,78 4,000 15,13
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24 mt50epu020a Ut Vestit impermeable de feina, de 
pvc. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 340. 7,22 4,000 28,88

25 mt50epu060 Ut Faixa de protecció lumbar amb 
ampli suport abdominal i subjecció 
regulable mitjançant velcro. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 340. 12,31 1,000 12,31

26 mt50epv020a Ut Careta autofiltrant per rebutjar, 
contra partícules de pols, ffp1. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 149. 0,93 4,000 3,70

27 mt50les020 Ut Cartell indicatiu de riscos, eg. 5,42 1,000 5,42

28 mt50les020D1 Ut Senyalització de les obres 
públiques de ports, amb un rètol de 
mides300x315cm, formada per 18 
lamel·les d'acer galvanitzat de 
17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la 
situació determinada per la 
normativa oficial. Inclou exca 183,88 1,000 183,88

29 mt50les040 Ut Pal galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 
m de alçaria. 10,58 2,000 21,15

30 mt50mas020 Ut Cost de l'hora de xerrada per 
formació de seguretat i salut en el 
treball, realitzada per tècnic 
qualificat. 16,59 4,000 66,34

            Import Total 2.910,46

                      
                      
                      
   

                      
 

    

                    Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   
-1 YSS020 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport.             

  mt50les020 Ut Cartell indicatiu de riscos, eg. 1,000 5,423 5,42   
  mt50les040 Ut Pal galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 m de 

alçaria. 
1,000 10,576 10,58   

  
mt10hmf010agcbbb

a 
m³ Formigó hm-20/b/20/i, fabricat en central, 

abocada amb cubilot. 
0,070 47,476 3,32

  

  mo060 h Peó ordinari construcció. 0,100 19,250 1,93   
  % % Mitjans auxiliars 2,000 21,250 0,43   

    

                    Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

      Costos indirectes  %   2,00 21,680 0.43   

            
Total 
Arrodonit        

22,11
  

-2 YPC010b Ut Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).             

  

mt50cas050 Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada 
per vestuaris d'obra, de 6,00x2,33x2,30 
(14,00) m², composta per: estructura 
metàl·lica mitjançant perfils conformats 
en fred; tanacament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de pintura 
prelacada; coberta de xapa galvanitzada 
ondulada reforçada amb perfil d'acer; 
aïllament interior amb llana de vidre 
combinada amb poliestirè expandit; 
instal·lació d'electricitat i força amb presa 
exterior a 230 v; tubs fluorescents i punt 
de llum exterior; finestres corredisses 
d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i 
reixes; porta d'entrada de xapa 
galvanitzada d'1 mm amb tancament; sòl 
d'aglomerat revestit amb pvc continu de 2 
mm i poliestirè de 50 mm amb 
recolzament en base de xapa 
galvanitzada de secció trapezoidal i 
revestiment de tauler melaminat en 
parets. 

1,000 64,401 64,40

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 64,400 1,29   
      Costos indirectes  %   2,00 65,690 1.31   

            
Total 
Arrodonit        

67,00
  

-3 YSS020bc Ut Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol 
de mides 300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer 
galvanitzat de 17'5cm d'alçada cadascuna fixat sobre 
suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la 
normativa oficial. Inclou excavació i formació de fonaments 
amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

            

  

mt50les020D1 Ut Senyalització de les obres públiques de 
ports, amb un rètol de mides300x315cm, 
formada per 18 lamel·les d'acer 
galvanitzat de 17'5cm d'alçada 
cadascuna fixat sobre suport. Seguint el 
disseny i la situació determinada per la 
normativa oficial. Inclou exca 

1,000 183,882 183,88

  

  mt50les040 Ut Pal galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 m de 
alçaria. 

1,000 10,576 10,58   

  
mt10hmf010agcbbb

a 
m³ Formigó hm-20/b/20/i, fabricat en central, 

abocada amb cubilot. 
0,070 47,476 3,32

  

  mo060 h Peó ordinari construcció. 0,101 19,250 1,94   
  % % Mitjans auxiliars 2,000 199,720 3,99   

  
    Costos indirectes  % 

  
2,00 203,71

0
4.07

  

            
Total 
Arrodonit        

207,78
  

-4 YFF020 Ut Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el 
treball.             

  
mt50mas020 Ut Cost de l'hora de xerrada per formació de 

seguretat i salut en el treball, realitzada 
per tècnic qualificat. 

1,000 16,585 16,59
  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 16,590 0,33   
      Costos indirectes  %   2,00 16,920 0.34   



    

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

            
Total 
Arrodonit        

17,26
  

-5 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.             
  mt50eca010 Ut Farmaciola d'urgència. 1,000 20,216 20,22   
  mo059 h Peó ordinari construcció. 0,045 13,910 0,63   
  % % Mitjans auxiliars 2,000 20,850 0,42   
      Costos indirectes  %   2,00 21,270 0.43   

            
Total 
Arrodonit        

21,70
  

-6 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, 
amb pressió incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg 
d'agent extintor. 

            

  

mt41ixi010a Ut Extintor portàtil de pols químic abc 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, segons une 
23110. 

1,000 23,296 23,30

  

  mo060 h Peó ordinari construcció. 0,051 19,250 0,98   
  % % Mitjans auxiliars 2,000 24,280 0,49   
      Costos indirectes  %   2,00 24,770 0.50   

            
Total 
Arrodonit        

25,27
  

-7 YIC010 Ut Casc de seguretat.             

  

mt50epc010 Ut Casc de seguretat per la construcció, 
amb arnès de subjecció. Certificat ce 
segons r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I o.m. 
De 20 de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 397. 

1,000 0,667 0,67

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 0,670 0,01   
      Costos indirectes  %   2,00 0,680 0.01   

            
Total 
Arrodonit        

0,69
  

-8 YIJ010b Ut Ulleres de protecció contra impactes.             

  

mt50epj010a Ut Ulleres contra impactes antiratlladura, 
incolores. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 166. 

1,000 2,502 2,50

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 2,500 0,05   
      Costos indirectes  %   2,00 2,550 0.05   

            
Total 
Arrodonit        

2,60
  

-9 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.             

  

mt50epm020a Ut Parell de guants d'ús general de lona i 
serratge. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 420. 

1,000 0,613 0,61

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 0,610 0,01   
      Costos indirectes  %   2,00 0,620 0.01   

    

                    Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

            
Total 
Arrodonit        

0,63
  

-10 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.             

  

mt50epp020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera 
metàl·lica i plantilles d'acer flexibles. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
344, une-en 345, une-en 346 i une-en 
347. 

1,000 19,717 19,72

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 19,720 0,39   
      Costos indirectes  %   2,00 20,110 0.40   

            
Total 
Arrodonit        

20,51
  

-11 YIU010 Ut Mono de treball.             

  

mt50epu010 Ut Granota de feina, de polièster-cotó. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
340. 

1,000 3,783 3,78

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 3,780 0,08   
      Costos indirectes  %   2,00 3,860 0.08   

            
Total 
Arrodonit        

3,94
  

-12 YID010 Ut Cinturó de seguretat antivibratori.             

  

mt50epd010d Ut Cinturó de seguretat antivibratori. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
358. 

0,250 13,408 3,35

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 3,350 0,07   
      Costos indirectes  %   2,00 3,420 0.07   

            
Total 
Arrodonit        

3,49
  

-13 YID010b Ut Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de 
subjecció.             

  

mt50epd010a Ut Cinturó de seguretat de suspensió amb 
un punt d'amarrador. Certificat ce segons 
r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 358. 

0,250 40,830 10,21

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 10,210 0,20   
      Costos indirectes  %   2,00 10,410 0.21   

            
Total 
Arrodonit        

10,62
  

-14 YIO010 Ut Casc protector auditiu.             

  

mt50epo010 Ut Protectors auditius, tipus orellera. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
352, une-en 397 i une-en 24869. 

0,333 19,416 6,47

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 6,470 0,13   
      Costos indirectes  %   2,00 6,600 0.13   



    

                    Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

            
Total 
Arrodonit        

6,73
  

-15 YIO020 Ut Joc de taps antisoroll de silicona.             

  

mt50epo020 Ut Joc de taps endoaurales antisoroll de 
silicona. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 352-2 i une-en 24869. 

1,000 0,793 0,79

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 0,790 0,02   
      Costos indirectes  %   2,00 0,810 0.02   

            
Total 
Arrodonit        

0,83
  

-16 YIP010 Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera.             

  

mt50epp010a Ut Parell de botes de aigua sense 
cremallera. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en iso 20344, une-en iso 
20345, une-en iso 20346 i une-en iso 
20347. 

1,000 20,106 20,11

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 20,110 0,40   
      Costos indirectes  %   2,00 20,510 0.41   

            
Total 
Arrodonit        

20,92
  

-17 YIU020 Ut Vestit impermeable de treball, de pvc.             

  

mt50epu020a Ut Vestit impermeable de feina, de pvc. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
340. 

1,000 7,220 7,22

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 7,220 0,14   
      Costos indirectes  %   2,00 7,360 0.15   

            
Total 
Arrodonit        

7,51
  

-18 YIU060 Ut Faixa de protecció lumbar.             

  

mt50epu060 Ut Faixa de protecció lumbar amb ampli 
suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro. Certificat ce segons 
r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 340. 

1,000 12,309 12,31

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 12,310 0,25   
      Costos indirectes  %   2,00 12,560 0.25   

            
Total 
Arrodonit        

12,81
  

-19 YIV020 Ut Careta per rebutjar antipols ffp1.             

  

mt50epv020a Ut Careta autofiltrant per rebutjar, contra 
partícules de pols, ffp1. Certificat ce 
segons r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I o.m. 
De 20 de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 149. 

1,000 0,926 0,93

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 0,930 0,02   
      Costos indirectes  %   2,00 0,950 0.02   

    

                    Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   

            
Total 
Arrodonit        

0,97
  

-20 1SLSxx0070 ut Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou 
col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons 
documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

            

  MOAJ01 h Manobre 0,039 21,400 0,83   
  MT21Sxxx090 ut Fita cónica reflectant de pvc de 0,5 m 

d'alçada. 
1,000 15,925 15,93   

      Costos indirectes  %   2,00 16,760 0.34   

            
Total 
Arrodonit        

17,10
  

-21 1SLSxx0010 ut Llum de senyalització intermitent amb carcassa de plàstic i 
peça d'ancoratge, amb cédula fotoelèctrica i bateries. 
S'inclou col·locació.  
Llum de senyalització  = 1 ut/ 10 usos  = 0,10 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons 
documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

            

  MOAJ01 h Manobre 0,079 21,400 1,69   

  
MT21Sxxx010 ut Llum d'intempèrie amb carcassa de 

plàstic i peça d'ancoratge, amb cél·lula 
fotoelèctrica i piles. 

1,000 36,378 36,38
  

      Costos indirectes  %   2,00 38,070 0.76   

            
Total 
Arrodonit        

38,83
  

-22 1SLSxx0120 ut Senyal de perill triangular de 700 mm de costat 
normalitzada, amb suport de tres peus d'acer galvanitzat. 
S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons 
documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

            

  MOAJ01 h Manobre 0,079 21,400 1,69   
  MT21Sxxx150 ut Senyal reflectant de perill, triangular de 

70 cm de costat, normalitzada. 
1,000 35,408 35,41   

  MT21Sxxx160 ut Tres peus plegable, per suport móvil de 
senyal de perill, d'acer galvanitzat. 

1,000 24,034 24,03   
      Costos indirectes  %   2,00 61,130 1.22   

            
Total 
Arrodonit        

62,35
  

-23 1SLSxx0110 ut Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de 
diàmetre, amb suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m 
d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons 
documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

            

  MOAJ01 h Manobre 0,237 21,400 5,07   

  
MT21Sxxx140 ut Senyal normalitzada reflectant, 

d'obligació o de prohibició, de 60 cm de 
diàmetre, preparada per suport metal·lic. 

1,000 38,937 38,94
  

  
MT21Sxxx130 ut Suport d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm 

i de 1,8 m d'altura, per senyal 
normalitzada. 

1,000 19,972 19,97
  

      Costos indirectes  %   2,00 63,980 1.28   

            
Total 
Arrodonit        

65,26
  



    

                   Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   
-24 1SLSxx0100 ut Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb 

suport d'acer galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. 
S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons 
documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

            

  MOAJ01 h Manobre 0,237 21,400 5,07   
  MT21Sxxx120 ut Senyal normalitzada de stop de 600 mm 

de diàmetre. 
1,000 39,951 39,95   

  
MT21Sxxx130 ut Suport d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm 

i de 1,8 m d'altura, per senyal 
normalitzada. 

1,000 19,972 19,97
  

      Costos indirectes  %   2,00 64,990 1.30   

            
Total 
Arrodonit        

66,29
  

-25 1SLSxx0090 ut Senyal reflectant normalitzada a dos cares, de fixació 
manual, per regulació de la circulació de vehicles.  
Senyal = 1 ut/5 usos  = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons 
documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

            

  
MT21Sxxx110 ut Senyal reflectant normalitzada a dos 

cares, (direcció obligatòria i stop),  amb 
suport de peu. 

1,000 26,637 26,64
  

      Costos indirectes  %   2,00 26,640 0.53   

            
Total 
Arrodonit        

27,17
  

-26 1SLSxx0130 ut Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista 
amb subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou 
col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons 
documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

            

  MOAJ01 h Manobre 0,158 21,400 3,38   

  
MT21Sxxx170 ut Tanca autònoma de 2,5 m de llargada i 

1,10 m d'alçada. Provista de sistema 
d'ancoratge lateral, de forma que es 
puguin alinear unes amb les altres. 

1,000 76,984 76,98

  

      Costos indirectes  %   2,00 80,360 1.61   

            
Total 
Arrodonit        

81,97
  

                             
                             
                             

               
Quadre de la ma 

d'obra

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU QUANTITAT TOTAL

1 MOAJ01 h Manobre 21,40 4,572 97,84

2 mo059 h Peó ordinari construcció. 13,91 0,045 0,63

3 mo060 h Peó ordinari construcció. 19,25 0,252 4,85

            Import Total 103,32

                      
                      
                      

    

                    Justificació de Preus   
Nº CODI UT DENOMINACIO   QUANTITAT PREU TOTAL   
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1. Plec de Condicions Tècniques generals 

1.1. Disposicions legals 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 limitador, 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.  

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 “ORDEN10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“ORDEN23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “ORDEN20 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 “ORDEN22 de marzo de 1972 (BOE 31 de 
marzo de 1972)”, “ORDEN28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “ORDEN27 de julio de 1973 (BOE 31 de 
julio de 1973)”. Derogada parcialment per “ORDEN28 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 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)“. 

 “ORDENde 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 “ORDENde 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 “ORDENTAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i 

modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre 
(BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 
(BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en les obres de construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE 
APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 
2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 
de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero 
de 2004)”. 

 REAL DECRETO 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LEY 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 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 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 
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carreteras del Estado”. 

 “LEY ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de 
octubre)”.  

 “LEY orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 
2007)”.  

 “REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 DECRET 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir 
en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 08 de maig de 2008). 

 “REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 DECRET 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt 
greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “REAL DECRETO 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad 
y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ‘‘REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el REAL DECRETO 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el REAL DECRETO 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).’’ 

 ‘‘Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).’’ 

 ‘‘REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 
2010).’’ 

 ‘‘REAL DECRETO 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y el REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).’’ 

 ‘‘REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 
154 de 25 de junio de 2010).’’ 

 ‘‘REAL DECRETO 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 
de novimebre de 2010).’’ 

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 “ORDENde 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)”. 

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 “ORDENde 16 de 
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “ORDENde 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”. 

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)”. 

 “ORDENde 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). 
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 “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)”. 

 “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”. 

Equips i maquinària 

 “ORDENde 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)”. 

 “ORDENde 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 “ORDENde 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)”. 

 “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’’ ORDENde 31 de mayo de 
1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “ORDENde 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre 
de 1983)”, “ORDENde 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “ORDENde 15 de noviembre de 
1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “ORDENde 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: “ORDENde 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)”. 

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 ORDENde 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. Requisitos, ensayos, marcado, de 
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conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 
número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 

Senyalització 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 
de abril de 1997)”. 

 “ORDENde 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”. 

Diversos 

 “ORDENde 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 “ORDENde 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de 
mayo de 1987)” i “ORDENde 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “ORDENde 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 
“ORDENINT/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)”, “ORDENPRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero 
de 2006)”, “ORDENPRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “ORDENPRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 

 “ORDENde 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 “ORDENTAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “ORDENde 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la ORDENde 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 Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “ORDENde 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 su notificación y registro (BOE 
de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “ORDENTAS/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. 

 “REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 
de noviembre de 2009).” 

 ‘‘REAL DECRETO 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados 
por REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la LEY 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 
2010).’’ 

1.2. 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) : 

Evitar els riscos. 

Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

Combatre els riscos en el seu origen. 

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.  

Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

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. 

Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

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, 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 

Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es 
cregui convenient. 

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. 

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. 

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. 

La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

Gestionar l’’’Avís Previ’’ davant l’Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 
administratives. 

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. 

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: 

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: 

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. 

Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents feines  o fases de treball. 
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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: 

Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de treball.  

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: 

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

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. 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris 
per a l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

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. 

La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

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. 

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s’hi 
haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

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. 

Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

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 

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.  

Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

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 

Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 
característiques geotècniques del terreny. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

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. 

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 

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. 

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 
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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 

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 

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.  

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. 

Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el 
Contracte. 

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. 

El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el 
Coordinador de Seguretat. 

Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

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: 

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de 
les empreses Subcontractistes. 

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 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. 

El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre 
ells els medis necessaris de coordinació. 

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

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.  

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. 

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. 

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l’ús d’explosius sense autorització escrita de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
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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 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. 

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 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte 
certificat de formació emés per entitat reconeguda; 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.  

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". 

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 

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. 

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l’annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l’execució de l’obra. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

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. 

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. 

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 

El deure d’obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

El deure d’indicar els perills potencials. 

Té responsabilitat dels actes personals. 

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). 

Té el dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Té el dret a  adreçar-se a l’autoritat competent. 

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.  

1.3. Condicions tècniques generals de seguretat 
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. 

- 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 
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- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

1.4. 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: 

Programa implantat a l’empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l’estructura de gestió empresarial, relatius al 
Control Administratiu de la Prevenció. 

Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d’ordre intern d’empresa 

Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

1.5. Condicions tècniques dels òrgans de l’empresa contractista 
competents en 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. 

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. 

1.6. Obligacions de l’empresa contractista competent en matèria de 
medicina de 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.     

1.7. 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), considerant-se 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). 

1.8. 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. 

2. Plec de condicions tècniques particulars 

2.1. Condicions tècniques específiques de seguretat dels equips, 
màquines i/o màquines-ferramentes 

2.1.1. 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: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
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- 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). 

2.1.2. 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 de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

2.1.3. 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’’: 

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. 

2.1.4. 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. 

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. 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. 



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

 

 

Pàgina 14 Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut 

 

- 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). 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut 
  

Apèndix 3. Pressupost de Seguretat i Salut 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 13. Estudi de seguretat i salut. Pressupost Fase 1 lot 1 
  

Pressupost FASE 1 lot 1 
 





Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 

Pressupost seguretat i salut Fase 1 lot1 
 Pàgina 3 

ÍNDEX 

1. Amidaments ........................................................................................................................................ 5 
2. Quadre de preus 1 .............................................................................................................................. 6 
3. Quadre de preus 2 .............................................................................................................................. 7 
4. Pressupost .......................................................................................................................................... 8 
  





Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 

Pressupost seguretat i salut Fase 1 lot1 
 Pàgina 5 

1. Amidaments 
 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Entrada 1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²).       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     4,000   4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm 
d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació 
determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Formació 1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-12 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    5    5,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 5,000       

01.10-13 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport 
de tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
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            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-14 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb 
suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-15 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-16 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb 
subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    5    5,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 5,000       

  

                                
                                
                                

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Quadre de preus 1 
 

 

 

 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
          TOTAL EUROS PER UT 22,11 € vint-i-dos amb onze Euros 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²).     

          TOTAL EUROS PER UT 67,00 € seixanta-set Euros 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada 
cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la 
normativa oficial. Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 
60x60cm totalment formigonats. 

    

          TOTAL EUROS PER UT 207,78 € dos-cents set amb setanta-
vuit Euros 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
          TOTAL EUROS PER UT 17,26 € disset amb vint-i-sis Euros 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
          TOTAL EUROS PER UT 21,70 € vint-i-u amb setanta Euros 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

          TOTAL EUROS PER UT 25,27 € vint-i-cinc amb vint-i-set 
Euros 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.     

          TOTAL EUROS PER UT 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.     
          TOTAL EUROS PER UT 2,60 € dos amb seixanta Euros 

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     

          TOTAL EUROS PER UT 0,63 € zero amb seixanta-tres 
Euros 

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
          TOTAL EUROS PER UT 20,51 € vint amb cinquanta-u Euros 

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.     

          TOTAL EUROS PER UT 3,94 € tres amb noranta-quatre 
Euros 

01.10-12 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 17,10 € disset amb deu Euros 
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01.10-13 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 62,35 € seixanta-dos amb trenta-
cinc Euros 

01.10-14 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 65,29 € seixanta-cinc amb vint-i-
nou Euros 

01.10-15 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 66,29 € seixanta-sis amb vint-i-nou 
Euros 

01.10-16 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 81,97 € vuitanta-u amb noranta-set 
Euros 

 

 

3. Quadre de preus 2 
 

 

01.10-1 YSS020 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
                Mà d'obra 1,93 € 

                Materials 19,32 € 

                Mitjans auxiliars 0,43 € 

                2 % Costos indirectes 0,43 € 

            TOTAL EUROS PER UT 22,11 € 

01.10-2 YPC010b Ut Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).     
                Materials 64,40 € 

                Mitjans auxiliars 1,29 € 

                2 % Costos indirectes 1,31 € 

            TOTAL EUROS PER UT 67,00 € 

01.10-3 YSS020bc Ut Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 300x315cm, 
formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la normativa oficial. 
Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment 
formigonats. 

    

               Mà d'obra 1,94 € 

               Materials 197,78 € 

               Mitjans auxiliars 3,99 € 

               2 % Costos indirectes 4,07 € 

           TOTAL EUROS PER UT 207,78 € 

01.10-4 YFF020 Ut Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
               Materials 16,59 € 

               Mitjans auxiliars 0,33 € 

               2 % Costos indirectes 0,34 € 

           TOTAL EUROS PER UT 17,26 € 

01.10-5 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
               Mà d'obra 0,63 € 

               Materials 20,22 € 

               Mitjans auxiliars 0,42 € 

               2 % Costos indirectes 0,43 € 

           TOTAL EUROS PER UT 21,70 € 

01.10-6 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

               Mà d'obra 0,98 € 

               Materials 23,30 € 

               Mitjans auxiliars 0,49 € 

               2 % Costos indirectes 0,50 € 

           TOTAL EUROS PER UT 25,27 € 

01.10-7 YIC010 Ut Casc de seguretat.     
               Materials 0,67 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER UT 0,69 € 

01.10-8 YIJ010b Ut Ulleres de protecció contra impactes.     
               Materials 2,50 € 

               Mitjans auxiliars 0,05 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 
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            TOTAL EUROS PER UT 2,60 € 

01.10-9 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     
                Materials 0,61 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,63 € 

01.10-10 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
                Materials 19,72 € 

                Mitjans auxiliars 0,39 € 

                2 % Costos indirectes 0,40 € 

            TOTAL EUROS PER UT 20,51 € 

01.10-11 YIU010 Ut Mono de treball.     
                Materials 3,78 € 

                Mitjans auxiliars 0,08 € 

                2 % Costos indirectes 0,08 € 

            TOTAL EUROS PER UT 3,94 € 

01.10-12 1SLSxx0070 ut Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 0,83 € 

                Materials 15,93 € 

                2 % Costos indirectes 0,34 € 

            TOTAL EUROS PER UT 17,10 € 

01.10-13 1SLSxx0120 ut Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 1,69 € 

                Materials 59,44 € 

                2 % Costos indirectes 1,22 € 

            TOTAL EUROS PER UT 62,35 € 

01.10-14 1SLSxx0110 ut Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 5,07 € 

                Materials 58,94 € 

                2 % Costos indirectes 1,28 € 

           TOTAL EUROS PER UT 65,29 € 

01.10-15 1SLSxx0100 ut Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer galvanitzat, 
80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 5,07 € 

               Materials 59,92 € 

               2 % Costos indirectes 1,30 € 

           TOTAL EUROS PER UT 66,29 € 

01.10-16 1SLSxx0130 ut Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 3,38 € 

               Materials 76,98 € 

               2 % Costos indirectes 1,61 € 

           TOTAL EUROS PER UT 81,97 € 

 

4. Pressupost 
 

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.           
         Total : 1,000 22,11 € 22,11 € 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²).           

         Total : 4,000 67,00 € 268,00 € 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm 
d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació 
determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

          

         Total : 1,000 207,78 € 207,78 € 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.           
         Total : 1,000 17,26 € 17,26 € 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.           
         Total : 1,000 21,70 € 21,70 € 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.           

         Total : 1,000 25,27 € 25,27 € 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.           
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          Total : 2,000 0,69 € 1,38 € 

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.           
          Total : 2,000 2,60 € 5,20 € 

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.           
          Total : 2,000 0,63 € 1,26 € 

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.           
          Total : 2,000 20,51 € 41,02 € 

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.           
          Total : 2,000 3,94 € 7,88 € 

01.10-12 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

          Total : 5,000 17,10 € 85,50 € 

01.10-13 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport 
de tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

          Total : 1,000 62,35 € 62,35 € 

01.10-14 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb 
suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

          Total : 1,000 65,29 € 65,29 € 

01.10-15 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

          Total : 1,000 66,29 € 66,29 € 

01.10-16 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb 
subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

          Total : 5,000 81,97 € 409,85 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.10 SEGURETAT I SALUT 1.308,14 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 13. Estudi de seguretat i salut. Pressupost Fase 1 lot 2 
  

Pressupost FASE 1 lot 2 
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1. Amidaments 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Entrada 1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²).       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     4,000   4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm 
d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació 
determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Formació 1,593    1,593       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,593       

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 3,000       

01.10-8 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-9 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 3,000       

01.10-10 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-11 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 3,000       

01.10-12 YIU010 UT Mono de treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 3,000       

01.10-13 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    6    6,000       
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            Total Ut d'Amidament : 6,000       
01.10-14 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport 

de tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-15 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb 
suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-16 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-17 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb 
subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    6    6,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 6,000       

  

                                
                                
                                

  

 

 

2. Quadre de preus 1 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
          TOTAL EUROS PER UT 22,11 € vint-i-dos amb onze Euros 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²).     

          TOTAL EUROS PER UT 67,00 € seixanta-set Euros 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada 
cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la 
normativa oficial. Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 
60x60cm totalment formigonats. 

    

          TOTAL EUROS PER UT 207,78 € dos-cents set amb setanta-
vuit Euros 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
          TOTAL EUROS PER UT 17,26 € disset amb vint-i-sis Euros 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
          TOTAL EUROS PER UT 21,70 € vint-i-u amb setanta Euros 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

          TOTAL EUROS PER UT 25,27 € vint-i-cinc amb vint-i-set 
Euros 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.     

          TOTAL EUROS PER UT 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

01.10-8 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.     
          TOTAL EUROS PER UT 1,02 € u amb dos Euros 

01.10-9 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.     
          TOTAL EUROS PER UT 2,60 € dos amb seixanta Euros 

01.10-10 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     

          TOTAL EUROS PER UT 0,63 € zero amb seixanta-tres 
Euros 

01.10-11 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
          TOTAL EUROS PER UT 20,51 € vint amb cinquanta-u Euros 

01.10-12 YIU010 UT Mono de treball.     

          TOTAL EUROS PER UT 3,94 € tres amb noranta-quatre 
Euros 

01.10-13 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 17,10 € disset amb deu Euros 
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01.10-14 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 62,35 € seixanta-dos amb trenta-
cinc Euros 

01.10-15 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 65,29 € seixanta-cinc amb vint-i-
nou Euros 

01.10-16 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 66,29 € seixanta-sis amb vint-i-nou 
Euros 

01.10-17 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 81,97 € vuitanta-u amb noranta-set 
Euros 

 

3. Quadre de preus 2 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
                Mà d'obra 1,93 € 

                Materials 19,32 € 

                Mitjans auxiliars 0,43 € 

                2 % Costos indirectes 0,43 € 

            TOTAL EUROS PER UT 22,11 € 

01.10-2 YPC010b Ut Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²).     

                Materials 64,40 € 

                Mitjans auxiliars 1,29 € 

                2 % Costos indirectes 1,31 € 

            TOTAL EUROS PER UT 67,00 € 

01.10-3 YSS020bc Ut Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 300x315cm, 
formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la normativa oficial. 
Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment 
formigonats. 

    

               Mà d'obra 1,94 € 

               Materials 197,78 € 

               Mitjans auxiliars 3,99 € 

               2 % Costos indirectes 4,07 € 

           TOTAL EUROS PER UT 207,78 € 

01.10-4 YFF020 Ut Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
               Materials 16,59 € 

               Mitjans auxiliars 0,33 € 

               2 % Costos indirectes 0,34 € 

           TOTAL EUROS PER UT 17,26 € 

01.10-5 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
               Mà d'obra 0,63 € 

               Materials 20,22 € 

               Mitjans auxiliars 0,42 € 

               2 % Costos indirectes 0,43 € 

           TOTAL EUROS PER UT 21,70 € 

01.10-6 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

               Mà d'obra 0,98 € 

               Materials 23,30 € 

               Mitjans auxiliars 0,49 € 

               2 % Costos indirectes 0,50 € 

           TOTAL EUROS PER UT 25,27 € 

01.10-7 YIC010 Ut Casc de seguretat.     
               Materials 0,67 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER UT 0,69 € 

01.10-8 YIO020 Ut Joc de taps antisoroll de silicona.     
               Materials 0,98 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,02 € 
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            TOTAL EUROS PER UT 1,02 € 

01.10-9 YIJ010b Ut Ulleres de protecció contra impactes.     
                Materials 2,50 € 

                Mitjans auxiliars 0,05 € 

                2 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER UT 2,60 € 

01.10-10 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     
                Materials 0,61 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,63 € 

01.10-11 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
                Materials 19,72 € 

                Mitjans auxiliars 0,39 € 

                2 % Costos indirectes 0,40 € 

            TOTAL EUROS PER UT 20,51 € 

01.10-12 YIU010 Ut Mono de treball.     
                Materials 3,78 € 

                Mitjans auxiliars 0,08 € 

                2 % Costos indirectes 0,08 € 

            TOTAL EUROS PER UT 3,94 € 

01.10-13 1SLSxx0070 ut Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 0,83 € 

                Materials 15,93 € 

                2 % Costos indirectes 0,34 € 

            TOTAL EUROS PER UT 17,10 € 

01.10-14 1SLSxx0120 ut Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 1,69 € 

                Materials 59,44 € 

                2 % Costos indirectes 1,22 € 

            TOTAL EUROS PER UT 62,35 € 

01.10-15 1SLSxx0110 ut Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 5,07 € 

               Materials 58,94 € 

               2 % Costos indirectes 1,28 € 

           TOTAL EUROS PER UT 65,29 € 

01.10-16 1SLSxx0100 ut Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 5,07 € 

               Materials 59,92 € 

               2 % Costos indirectes 1,30 € 

           TOTAL EUROS PER UT 66,29 € 

01.10-17 1SLSxx0130 ut Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 3,38 € 

               Materials 76,98 € 

               2 % Costos indirectes 1,61 € 

           TOTAL EUROS PER UT 81,97 € 
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4. Pressupost 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 
01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.           

          Total : 1,000 22,11 € 22,11 € 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²).           

          Total : 4,000 67,00 € 268,00 € 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm 
d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació 
determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

          

          Total : 1,000 207,78 € 207,78 € 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.           
          Total : 1,593 17,26 € 27,50 € 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.           
          Total : 1,000 21,70 € 21,70 € 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.           

          Total : 1,000 25,27 € 25,27 € 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.           
          Total : 3,000 0,69 € 2,07 € 

01.10-8 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.           
          Total : 2,000 1,02 € 2,04 € 

01.10-9 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.           
          Total : 3,000 2,60 € 7,80 € 

01.10-10 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.           
          Total : 4,000 0,63 € 2,52 € 

01.10-11 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.           
          Total : 3,000 20,51 € 61,53 € 

01.10-12 YIU010 UT Mono de treball.           
          Total : 3,000 3,94 € 11,82 € 

01.10-13 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

          Total : 6,000 17,10 € 102,60 € 

01.10-14 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport 
de tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

          Total : 1,000 62,35 € 62,35 € 

01.10-15 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb 
suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 1,000 65,29 € 65,29 € 

01.10-16 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 1,000 66,29 € 66,29 € 

01.10-17 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb 
subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 6,000 81,97 € 491,82 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.10 SEGURETAT I SALUT 1.448,49 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 13. Estudi de seguretat i salut. Pressupost Fase 2 
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1. Amidaments FASE 2 
 

                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Entrada 1    1,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 1,000 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²). 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

     4,000   4,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada 
cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la 
normativa oficial. Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 
60x60cm totalment formigonats. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    1    1,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 1,000 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Formació 4    4,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    1    1,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 1,000 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

                    Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT 

    1    1,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 1,000 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-12 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 4,000 
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                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT 

01.10-13 YID010b UT Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 2,000 

01.10-14 YIO010 UT Casc protector auditiu. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-15 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-16 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-17 YIU020 UT Vestit impermeable de treball, de pvc. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-18 YIU060 UT Faixa de protecció lumbar. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    1    1,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 1,000 

01.10-19 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                    Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT 

                         
           Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-20 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi 
de seguretat 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    20    20,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 20,000 

01.10-21 1SLSxx0010 UT Llum de senyalització intermitent amb carcassa de plàstic i peça d'ancoratge, 
amb cédula fotoelèctrica i bateries. S'inclou col·locació.  
Llum de senyalització  = 1 ut/ 10 usos  = 0,10 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi 
de seguretat 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    4    4,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 4,000 

01.10-22 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de 
tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi 
de seguretat 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 2,000 

01.10-23 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi 
de seguretat 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 

                         
           Total Ut d'Amidament : 2,000 

01.10-24 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi 
de seguretat 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
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                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT 

    2    2,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 2,000 

01.10-25 1SLSxx0090 UT Senyal reflectant normalitzada a dos cares, de fixació manual, per regulació de 
la circulació de vehicles.  
Senyal = 1 ut/5 usos  = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi 
de seguretat 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 

                          
            Total Ut d'Amidament : 2,000 

01.10-26 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi 
de seguretat 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    15    15,000 

                          

            
Total Ut d'Amidament : 15,000 

  

   

 

 

2. Quadre de preus 1 
 

    

                Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 F2111044B M3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, 
inclou enderroc de fonaments, solera i mitgeres, separació, transport ni gestió de 
residus ni residus perillosos, amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre 
camió o contenidor. Inclou càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a 
planta de tractament o dipòsit i cànon d'abocament, amb camió per a transport de 
7 t, situat a menys de 20km 

    

    

              Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

          TOTAL EUROS PER M3 14,72 € catorze amb setanta-dos 
Euros 

01.01-2 G219GBC0B M Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.     

          TOTAL EUROS PER M 3,81 € tres amb vuitanta-u Euros 

01.01-3 G2194AE5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m 
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M2 11,70 € onze amb setanta Euros 

01.01-4 F23194JG5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de 
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i 
càrrega sobre camió 

    

          TOTAL EUROS PER M2 16,90 € setze amb noranta Euros 

01.01-5 G219Q200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M2 0,47 € zero amb quaranta-set 
Euros 

01.01-6 G2194XA1 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M2 12,81 € dotze amb vuitanta-u Euros 

01.01-7 G21B3001 M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M 17,33 € disset amb trenta-tres 
Euros 

01.01-8 E21394JG5 M3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb compressor. S'inclou neteja i 
retirada de runa.càrrega i transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte 

    

          TOTAL EUROS PER M3 195,78 € cent  noranta-cinc amb 
setanta-vuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2211101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M3 2,13 € dos amb tretze Euros 

01.02-2 F2214826 M3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de resistència a la compressió 
mitja (25 a 50 mpa).     

          TOTAL EUROS PER M3 11,58 € onze amb cinquanta-vuit 
Euros 

01.02-3 G2261111B M3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de característiques a 
determinar per la direcció de l'obra.     

          TOTAL EUROS PER M3 3,76 € tres amb setanta-sis Euros 

01.02-4 F226Z001 M3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs interiors, de característiques a 
determinar per la direcció d'obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament 
acabat. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 1,30 € u amb trenta Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 
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                Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.03-1 F2A1Z100 M3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, terra 
seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat 
d'humectació, inclou subministre 

    

            TOTAL EUROS PER M3 9,70 € nou amb setanta Euros 

01.03-2 F921R01FB M2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de granulats 
reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i compactat al 95% 
pm amb estesa i piconatge del material- 

    

            TOTAL EUROS PER M2 12,50 € dotze amb cinquanta Euros 

01.03-3 F22B1101 M2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb 
mitjans mecànics     

            TOTAL EUROS PER M2 2,26 € dos amb vint-i-sis Euros 

01.03-4 F91AZ001 M2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la formació de paviment de terra 
estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació terra solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes nlt-305 > 6 
n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 103807-2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 kg/m3 de ciment ii/a-l 42,5r 
une-en 197-1:200/rc-03 granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 kg/m3 de una barreja en 
pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 
30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats 
previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la 
compressió superior als 3'50 megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 15,32 € quinze amb trenta-dos 
Euros 

01.03-5 G9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland     

            TOTAL EUROS PER M2 35,79 € trenta-cinc amb setanta-nou 
Euros 

01.03-6 GD571510B M2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra calcàrea de mides 
14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 a 5 mm de diàmetre amb mitjans manuals i 
mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 33,88 € trenta-tres amb vuitanta-
vuit Euros 

01.03-7 F9365F11B M3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat, armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 25kg/m3. 

    

            TOTAL EUROS PER M3 89,96 € vuitanta-nou amb noranta-
sis Euros 

01.03-8 F9365H11B M3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 armat amb malla 20x20 ø6. 
Encofrat lateral. Juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra, tenyit amb 
sulfit de ferro, 

    

    

              Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

          TOTAL EUROS PER M3 122,28 € cent  vint-i-dos amb vint-i-
vuit Euros 

01.03-9 1ESFLAB030 KG D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer corrugat  b 500 s ferrallades a 
peu d'obra, de límit elàstic  500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte 

    

          TOTAL EUROS PER KG 1,61 € u amb seixanta-u Euros 

01.03-10 1ESFLE0010 M² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per revestir, amb tauler de fusta de 
pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons documentació gràfica de 
projecte 

    

          TOTAL EUROS PER M² 21,52 € vint-i-u amb cinquanta-dos 
Euros 

01.03-11 1REPaaa070 M³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a paviments. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de projecte     

          TOTAL EUROS PER M³ 5,56 € cinc amb cinquanta-sis 
Euros 

01.03-12 4ATSxx0020 M³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 15 cm de gruix, i 
un grau de compactació del 95 % del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació 
gràfica de projecte 

    

          TOTAL EUROS PER M³ 28,34 € vint-i-vuit amb trenta-quatre 
Euros 

01.03-13 F450Z001b M2 Millora de paviment existent, a justificar, mitjançant repàs del paviment i frontals 
amb repicat i reomplert mínim de 7cm de gruix amb ha-35/b/20/iiic+qb fabricat en 
central o morter de reparació especial col·locat i ferrallat. En els entorns d'asfalt, 
tractament d'asfalt en fred compacatat i anivellat.inclou les feines de tall en forma 
regulars, repicat, encofrat recollida i transport de runes a abocador 

    

          TOTAL EUROS PER M2 6,17 € sis amb disset Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0D TREBALLS PREVIS 

01.05.0D-
1 

G22D3011B M2 Esbrossada selectiva i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, 
en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a 
abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en 
obra. 

    

          TOTAL EUROS PER M2 0,36 € zero amb trenta-sis Euros 

01.05.0D-
2 

GR118242B M2 Esbrossada de canya americana (arundo donax) en zones planes i amb pendent, 
càrrega sobre camió i transport de les restes a centre autoritzat; eliminació dels 
rizomes de la canya amb mitjans mecànics fins a 0,5 m de fondària com a mínim, 
inclòs càrrega sobre camió i transport fins a zona de trituració; estesa i triturat 
(dimensió màxima del residu igual o inferior a 1 cm); incorporació al terreny amb 
tractor trituradora de pedres d'arrels i rizomes. Inclou el repàs posterior en cas de 
rebrot. 

    

          TOTAL EUROS PER M2 5,00 € cinc Euros 

01.05.0D-
3 

GR130010 U Tallada de peus sobrants en aclarides, amb un diàmetre normal comprès entre 20 
i 35 cm, amb una superfície coberta de matoll inferior al 25 %     

          TOTAL EUROS PER U 1,36 € u amb trenta-sis Euros 
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                Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.05.0D-
4 

G2R00001 M3 Retirada de residus vegetals generats procedents dels treballs de tallada de peus 
sobrants així com, la retirada de restes de vegetació seca i morta existent en 
l'àmbit d'actuació acumulades en el marge del riu, inclosa la càrrega i transport a 
abocador autoritzat i el cànon d'abocament i manteniment d'abocador. 

    

            TOTAL EUROS PER M3 25,83 € vint-i-cinc amb vuitanta-tres 
Euros 

01.05.0D-
5 

FR226545 M2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor 
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw (35 a 54 cv) i equip subsolador amb 3 braços 
i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent inferior al 12 % 

    

            TOTAL EUROS PER M2 0,16 € zero amb setze Euros 

01.05.0D-
6 

FR2BZ001 M2 Passada amb rotocultor, rasclejat i perfilat del terreny amb mitjans mecànics. 
    

            TOTAL EUROS PER M2 0,17 € zero amb disset Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0E SUBMINISTRE I PLANTACIÓ 

01.05.0E-
1 

FR434427B U Subministrament d'arbre caducifoli tipus populus sp, fraxinus sp, ulmus sp.de 
perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat 
mínima 23,1 cm segons fórmules ntj 

    

            TOTAL EUROS PER U 32,94 € trenta-dos amb noranta-
quatre Euros 

01.05.0E-
2 

FR451634BB U Subministrament d'arbre caducifoli tipus acer monspessulanum, celtis australis, 
ramificat des de la base, presentat en contenidor de 10l.     

            TOTAL EUROS PER U 16,83 € setze amb vuitanta-tres 
Euros 

01.05.0E-
3 

FR451634B U Subministrament d'arbre perennifoli tipus quercus sp, de 100-150 cm d'altura, 
ramificat des de la base, presentat en contenidor de 10l.     

            TOTAL EUROS PER U 16,83 € setze amb vuitanta-tres 
Euros 

01.05.0E-
4 

FR4344F1B U Subministrament d'arbre caducifoli tipus populus sp, fraxinus sp., salix alba, ulmus 
sp., acer sp. De 2 sabes (ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) presentat af mín. 300 
Cc. 

    

            TOTAL EUROS PER U 5,94 € cinc amb noranta-quatre 
Euros 

01.05.0E-
5 

FR4BVDF1B U Subministrament d'espècie arbustiva de ribera tipus crataegus sp., cornus sp, rosa 
sp, rubus sp, sambucus sp., vitex sp., clematis sp. De 2 sabes, en af mínim 300 cc     

            TOTAL EUROS PER U 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

01.05.0E-
6 

FR4H34F1B U Subministrament d'espècie arbustiva d'alzinar tipus cistus sp., prunus sp., punica 
sp. Rosmarinus sp., spartium sp., de 2 sabes, en af mínim 300 cc, en clot de 
plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió 
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i 
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars 
necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra 

    

            TOTAL EUROS PER U 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

    

              Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.05.0E-
7 

FR455BF1B U Subministrament d'espècie arbustiva de ribera tipus salix sp. Tamarix sp. I scirpus 
sp. D'1 saba, en af mínim 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses 
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i 
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de 
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons 
ppt fins la recepció de l'obra 

    

          TOTAL EUROS PER U 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

01.05.0E-
8 

FRIRE228B UT Subministre i plantació d'estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, 
d'espècies arbustives autòctones, amb capacitat de reproducció vegetativa, de 2 a 
5 cm de diàmetre i de 0,5 a 0,8 m de llargària 

    

          TOTAL EUROS PER UT 0,82 € zero amb vuitanta-dos 
Euros 

01.05.0E-
9 

FR6B2252B U Plantació de planta petita en alveol forestal, inclou l'excavació de clot de plantació 
de 0,10 x 0,10 x 0,10 m, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de 
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les 
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta 
execució segons ppt fins la recepció de l'obra. 

    

          TOTAL EUROS PER U 0,53 € zero amb cinquanta-tres 
Euros 

01.05.0E-
10 

FR66244BB U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, inclou 
l'excavació de clot de plantació de 0,45 x 0,45 x 0,3 m, formació i revisió escocell, 
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs 
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per 
a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra 

    

          TOTAL EUROS PER U 6,74 € sis amb setanta-quatre 
Euros 

01.05.0E-
11 

FR66244BBB U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 45 l, inclou 
l'excavació de clot de plantació de 0,60 x 0,60 x 0,40 m, formació i revisió 
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i 
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars 
necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra 

    

          TOTAL EUROS PER U 27,92 € vint-i-set amb noranta-dos 
Euros 

01.05.0E-
12 

FBRZ0202 UT Subministre i instal·lació de tutor de fusta de pi tractada en autoclau, de secció 
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària     

          TOTAL EUROS PER UT 2,42 € dos amb quaranta-dos 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0F BIOENGINYERIA 

01.05.0F-
1 

FRI2U051 M Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton 
amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el 
terreny, obertura mecànica de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques 
vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de 
l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 25 cm, lligats amb filferro 
galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les 
feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i 
posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la 
rasa 

    

          TOTAL EUROS PER M 27,89 € vint-i-set amb vuitanta-nou 
Euros 
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                Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.05.0F-
2 

GRI34784 M2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada 
en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 100 % i amb una llargària 
de talús superior a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'u, de 10 
mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part 
proporcional de rasa superior de fixació 

    

            TOTAL EUROS PER M2 8,00 € vuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES 

01.05.0G-
1 

GR721AK0B M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, 
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 

    

            TOTAL EUROS PER M2 1,11 € u amb onze Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0H MANTENIMENT 

01.05.0H-
1 

GRH11331B M2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de terrenys 
i retirada i transport de les restes vegetals a abocador controlat o aplec     

            TOTAL EUROS PER M2 0,15 € zero amb quinze Euros 

01.05.0H-
2 

GRM2001 M3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió 
cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc 
d'ús 

    

            TOTAL EUROS PER M3 22,74 € vint-i-dos amb setanta-
quatre Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 

01.06-1 FBA31517 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació 
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual 

    

            TOTAL EUROS PER M2 7,02 € set amb dos Euros 

01.06-2 FBA11514 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm d'amplària i 
5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes 
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització 

    

            TOTAL EUROS PER M 0,46 € zero amb quaranta-sis 
Euros 

01.06-3 FBA31517B M2 Pintat de carril zona 30 o carril bici amb pintura doble component, rugós, color 
teula i reflectant.     

            TOTAL EUROS PER M2 7,02 € set amb dos Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.07 EQUIPAMENTS 

01.07-1 FQ113350B U Banc model tramet de la casa escofet, o similar, construït amb 5 taulons de fusta 
de pi tractada per a exteriors, i suports de perfil metàl·lic zincat.     

            TOTAL EUROS PER U 2.681,21 € dos mil sis-cents vuitanta-u 
amb vint-i-u Euros 

01.07-2 FQ21Z001 U Paperera model canadà grande de la casa fàbregas, de 420 cm de costat i una 
alçada total de 89 cm, fabricada amb estructura metàl·lica i acabats exteriors amb 
llistons de fusta tropical. Aquest element es situa en les zones de recuperació de 
l’espai fluvial (zref) properes als nuclis urbans, en els llocs on s’ubiquen també les 
taules de pic-nic. Inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb 
dau de formigó. Tot inclòs completament acabat. 

    

    

              Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

          TOTAL EUROS PER U 164,79 € cent  seixanta-quatre amb 
setanta-nou Euros 

01.07-3 FB11Z001 M Baranes de fusta model guilleries, de la casa disseny barraca, o similar, formada 
per pilars i doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a l’autoclau (categoria 
iv), de secció rodona, de ø 80 mm. La distància entre pilars és de 2 metres, i la 
distància entre travessers, de 45 cm. El sistema d’ancoratge al terreny serà 
mitjançant platines d’acer. Els elements de fixació són d’acer inoxidable. 
Totalment instal·lat. 

    

          TOTAL EUROS PER M 25,30 € vint-i-cinc amb trenta Euros 

01.07-4 FQ11Z001 U Taula de pícnic amb bancs model mb006, de la casa happy ludic, o similar, de 180 
cm x 76,5 cm fabricat en fusta de pi de classe iv, tractada a l’autoclau per a 
exteriors, i cargols d’acer inoxidable. Aquest element es situa en les zones de 
recuperació de l’espai fluvial (zref) properes als nuclis urbans.  Inclou 
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge 
als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat. 

    

          TOTAL EUROS PER U 244,60 € dos-cents quaranta-quatre 
amb seixanta Euros 

01.07-5 FQPBZ001 U Mòdul per a aparcament de bicicletes model pedraforca 3000 de disseny barraca 
o similar, de 3 metres de longitud i pilars de fusta tractada ø80, ici amb capacitat 
per aparcar 5 bicicletes.  Col·locat foradant el paviment amb broca i rebliment amb 
morter sense retracció. Tot inclòs i completament acabat. 

    

          TOTAL EUROS PER U 124,76 € cent  vint-i-quatre amb 
setanta-sis Euros 

01.07-6 G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M3 13,22 € tretze amb vint-i-dos Euros 

01.07-7 K6A14436b M Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat 
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part 
proporcional de pals per a punts singulars 

    

          TOTAL EUROS PER M 53,07 € cinquanta-tres amb set 
Euros 

01.07-8 FQ42Z001b UT Pilona de fusta de pi tractada amb sals cúpriques,  de 900 mm d'alçària i secció 
circular d120,  amb base d'anclatge amb rodó inferiro per anar encastades a 
terreny uns 25cm. Inclou morter i material de  subministrament i col·locació. Tot 
inclòs completament acabat. 

    

          TOTAL EUROS PER UT 81,77 € vuitanta-u amb setanta-set 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, 
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

    

          TOTAL EUROS PER M3 7,73 € set amb setanta-tres Euros 

01.08-2 F2R350DA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 
de més de 15 i fins a 20 km 

    

          TOTAL EUROS PER M3 1,50 € u amb cinquanta Euros 

01.08-4 F2RAZ002 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic 
no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
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            TOTAL EUROS PER M3 6,12 € sis amb dotze Euros 

01.08-5 F2RAZ003 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no 
especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

            TOTAL EUROS PER M3 6,93 € sis amb noranta-tres Euros 

01.08-6 F2RAZ004 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i 
cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

            TOTAL EUROS PER M3 6,18 € sis amb divuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència 
característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb 
fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a compressió. 

    

            TOTAL EUROS PER UT 62,41 € seixanta-dos amb quaranta-
u Euros 

01.09-2 XTR010PC16 UT Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"     

            TOTAL EUROS PER UT 130,90 € cent  trenta amb noranta 
Euros 

01.09-3 XRQ010D2 UT Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la pròpia obra 

    

            TOTAL EUROS PER UT 24,77 € vint-i-quatre amb setanta-
set Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
            TOTAL EUROS PER UT 22,11 € vint-i-dos amb onze Euros 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²).     

            TOTAL EUROS PER UT 67,00 € seixanta-set Euros 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 300x315cm, 
formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la normativa oficial. 
Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment 
formigonats. 

    

            TOTAL EUROS PER UT 207,78 € dos-cents set amb setanta-
vuit Euros 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
            TOTAL EUROS PER UT 17,26 € disset amb vint-i-sis Euros 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
            TOTAL EUROS PER UT 21,70 € vint-i-u amb setanta Euros 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

    

              Quadre de Preus nº1 
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          TOTAL EUROS PER UT 25,27 € vint-i-cinc amb vint-i-set 
Euros 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.     

          TOTAL EUROS PER UT 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.     
          TOTAL EUROS PER UT 2,60 € dos amb seixanta Euros 

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     

          TOTAL EUROS PER UT 0,63 € zero amb seixanta-tres 
Euros 

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
          TOTAL EUROS PER UT 20,51 € vint amb cinquanta-u Euros 

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.     

          TOTAL EUROS PER UT 3,94 € tres amb noranta-quatre 
Euros 

01.10-12 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori.     

          TOTAL EUROS PER UT 3,49 € tres amb quaranta-nou 
Euros 

01.10-13 YID010b UT Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció.     

          TOTAL EUROS PER UT 10,62 € deu amb seixanta-dos 
Euros 

01.10-14 YIO010 UT Casc protector auditiu.     
          TOTAL EUROS PER UT 6,73 € sis amb setanta-tres Euros 

01.10-15 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.     

          TOTAL EUROS PER UT 0,83 € zero amb vuitanta-tres 
Euros 

01.10-16 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.     
          TOTAL EUROS PER UT 20,92 € vint amb noranta-dos Euros 

01.10-17 YIU020 UT Vestit impermeable de treball, de pvc.     
          TOTAL EUROS PER UT 7,51 € set amb cinquanta-u Euros 

01.10-18 YIU060 UT Faixa de protecció lumbar.     
          TOTAL EUROS PER UT 12,81 € dotze amb vuitanta-u Euros 

01.10-19 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1.     
          TOTAL EUROS PER UT 0,97 € zero amb noranta-set Euros 

01.10-20 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 17,10 € disset amb deu Euros 
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                Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.10-21 1SLSxx0010 UT Llum de senyalització intermitent amb carcassa de plàstic i peça d'ancoratge, amb 
cédula fotoelèctrica i bateries. S'inclou col·locació.  
Llum de senyalització  = 1 ut/ 10 usos  = 0,10 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 38,83 € trenta-vuit amb vuitanta-
tres Euros 

01.10-22 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 62,35 € seixanta-dos amb trenta-
cinc Euros 

01.10-23 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 65,26 € seixanta-cinc amb vint-i-sis 
Euros 

01.10-24 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 66,29 € seixanta-sis amb vint-i-nou 
Euros 

01.10-25 1SLSxx0090 UT Senyal reflectant normalitzada a dos cares, de fixació manual, per regulació de la 
circulació de vehicles.  
Senyal = 1 ut/5 usos  = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 27,17 € vint-i-set amb disset Euros 

01.10-26 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 81,97 € vuitanta-u amb noranta-set 
Euros 

  

   

3. Quadre de preus 2 
 

    

                  Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

    

                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
               Mà d'obra 1,93 € 

               Materials 19,32 € 

               Mitjans auxiliars 0,43 € 

               2 % Costos indirectes 0,43 € 

           TOTAL EUROS PER UT 22,11 € 

01.10-2 YPC010b Ut Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).     
               Materials 64,40 € 

               Mitjans auxiliars 1,29 € 

               2 % Costos indirectes 1,31 € 

           TOTAL EUROS PER UT 67,00 € 

01.10-3 YSS020bc Ut Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 300x315cm, 
formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la normativa oficial. 
Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment 
formigonats. 

    

               Mà d'obra 1,94 € 

               Materials 197,78 € 

               Mitjans auxiliars 3,99 € 

               2 % Costos indirectes 4,07 € 

           TOTAL EUROS PER UT 207,78 € 

01.10-4 YFF020 Ut Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
               Materials 16,59 € 

               Mitjans auxiliars 0,33 € 

               2 % Costos indirectes 0,34 € 

           TOTAL EUROS PER UT 17,26 € 

01.10-5 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
               Mà d'obra 0,63 € 

               Materials 20,22 € 

               Mitjans auxiliars 0,42 € 

               2 % Costos indirectes 0,43 € 

           TOTAL EUROS PER UT 21,70 € 
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                  Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.10-6 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

                Mà d'obra 0,98 € 

                Materials 23,30 € 

                Mitjans auxiliars 0,49 € 

                2 % Costos indirectes 0,50 € 

            TOTAL EUROS PER UT 25,27 € 

01.10-7 YIC010 Ut Casc de seguretat.     
                Materials 0,67 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,69 € 

01.10-8 YIJ010b Ut Ulleres de protecció contra impactes.     
                Materials 2,50 € 

                Mitjans auxiliars 0,05 € 

                2 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER UT 2,60 € 

01.10-9 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     
                Materials 0,61 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,63 € 

01.10-10 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
                Materials 19,72 € 

                Mitjans auxiliars 0,39 € 

                2 % Costos indirectes 0,40 € 

            TOTAL EUROS PER UT 20,51 € 

01.10-11 YIU010 Ut Mono de treball.     
                Materials 3,78 € 

                Mitjans auxiliars 0,08 € 

                2 % Costos indirectes 0,08 € 

            TOTAL EUROS PER UT 3,94 € 

    

                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.10-12 YID010 Ut Cinturó de seguretat antivibratori.     
               Materials 3,35 € 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 0,07 € 

           TOTAL EUROS PER UT 3,49 € 

01.10-13 YID010b Ut Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció.     
               Materials 10,21 € 

               Mitjans auxiliars 0,20 € 

               2 % Costos indirectes 0,21 € 

           TOTAL EUROS PER UT 10,62 € 

01.10-14 YIO010 Ut Casc protector auditiu.     
               Materials 6,47 € 

               Mitjans auxiliars 0,13 € 

               2 % Costos indirectes 0,13 € 

           TOTAL EUROS PER UT 6,73 € 

01.10-15 YIO020 Ut Joc de taps antisoroll de silicona.     
               Materials 0,79 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,02 € 

           TOTAL EUROS PER UT 0,83 € 

01.10-16 YIP010 Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera.     
               Materials 20,11 € 

               Mitjans auxiliars 0,40 € 

               2 % Costos indirectes 0,41 € 

           TOTAL EUROS PER UT 20,92 € 

01.10-17 YIU020 Ut Vestit impermeable de treball, de pvc.     
               Materials 7,22 € 

               Mitjans auxiliars 0,14 € 

               2 % Costos indirectes 0,15 € 

           TOTAL EUROS PER UT 7,51 € 

01.10-18 YIU060 Ut Faixa de protecció lumbar.     
               Materials 12,31 € 
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                  Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                Mitjans auxiliars 0,25 € 

                2 % Costos indirectes 0,25 € 

            TOTAL EUROS PER UT 12,81 € 

01.10-19 YIV020 Ut Careta per rebutjar antipols ffp1.     
                Materials 0,93 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,02 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,97 € 

01.10-20 1SLSxx0070 ut Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 0,83 € 

                Materials 15,93 € 

                2 % Costos indirectes 0,34 € 

            TOTAL EUROS PER UT 17,10 € 

01.10-21 1SLSxx0010 ut Llum de senyalització intermitent amb carcassa de plàstic i peça d'ancoratge, amb 
cédula fotoelèctrica i bateries. S'inclou col·locació.  
Llum de senyalització  = 1 ut/ 10 usos  = 0,10 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 1,69 € 

                Materials 36,38 € 

                2 % Costos indirectes 0,76 € 

            TOTAL EUROS PER UT 38,83 € 

01.10-22 1SLSxx0120 ut Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 1,69 € 

                Materials 59,44 € 

                2 % Costos indirectes 1,22 € 

            TOTAL EUROS PER UT 62,35 € 

01.10-23 1SLSxx0110 ut Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 5,07 € 

    

                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Materials 58,91 € 

               2 % Costos indirectes 1,28 € 

           TOTAL EUROS PER UT 65,26 € 

01.10-24 1SLSxx0100 ut Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer galvanitzat, 
80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 5,07 € 

               Materials 59,92 € 

               2 % Costos indirectes 1,30 € 

           TOTAL EUROS PER UT 66,29 € 

01.10-25 1SLSxx0090 ut Senyal reflectant normalitzada a dos cares, de fixació manual, per regulació de la 
circulació de vehicles.  
Senyal = 1 ut/5 usos  = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Materials 26,64 € 

               2 % Costos indirectes 0,53 € 

           TOTAL EUROS PER UT 27,17 € 

01.10-26 1SLSxx0130 ut Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 3,38 € 

               Materials 76,98 € 

               2 % Costos indirectes 1,61 € 

           TOTAL EUROS PER UT 81,97 € 
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4. Pressupost 
 

   

                  Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.           
          Total : 1,000 22,11 € 22,11 € 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²).           

          Total : 4,000 67,00 € 268,00 € 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm 
d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació 
determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

          

          Total : 1,000 207,78 € 207,78 € 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.           
          Total : 4,000 17,26 € 69,04 € 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.           
          Total : 1,000 21,70 € 21,70 € 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.           

          Total : 1,000 25,27 € 25,27 € 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.           
          Total : 4,000 0,69 € 2,76 € 

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.           
          Total : 4,000 2,60 € 10,40 € 

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.           
          Total : 4,000 0,63 € 2,52 € 

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.           
          Total : 4,000 20,51 € 82,04 € 

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.           
          Total : 4,000 3,94 € 15,76 € 

01.10-12 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori.           
          Total : 4,000 3,49 € 13,96 € 

01.10-13 YID010b UT Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció.           

   

                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

         Total : 2,000 10,62 € 21,24 € 

01.10-14 YIO010 UT Casc protector auditiu.           
         Total : 4,000 6,73 € 26,92 € 

01.10-15 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.           
         Total : 4,000 0,83 € 3,32 € 

01.10-16 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.           
         Total : 4,000 20,92 € 83,68 € 

01.10-17 YIU020 UT Vestit impermeable de treball, de pvc.           
         Total : 4,000 7,51 € 30,04 € 

01.10-18 YIU060 UT Faixa de protecció lumbar.           
         Total : 1,000 12,81 € 12,81 € 

01.10-19 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1.           
         Total : 4,000 0,97 € 3,88 € 

01.10-20 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 20,000 17,10 € 342,00 € 

01.10-21 1SLSxx0010 UT Llum de senyalització intermitent amb carcassa de plàstic i peça 
d'ancoratge, amb cédula fotoelèctrica i bateries. S'inclou col·locació.  
Llum de senyalització  = 1 ut/ 10 usos  = 0,10 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 4,000 38,83 € 155,32 € 

01.10-22 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport 
de tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 2,000 62,35 € 124,70 € 

01.10-23 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb 
suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 2,000 65,26 € 130,52 € 

01.10-24 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 
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                  Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

          Total : 2,000 66,29 € 132,58 € 

01.10-25 1SLSxx0090 UT Senyal reflectant normalitzada a dos cares, de fixació manual, per 
regulació de la circulació de vehicles.  
Senyal = 1 ut/5 usos  = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

          Total : 2,000 27,17 € 54,34 € 

01.10-26 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb 
subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

          Total : 15,000 81,97 € 1.229,55 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.10 SEGURETAT I SALUT 3.092,24 € 

                                
                                
                                
   

 

 

    

RESUM DEL PRESSUPOST  
Nº Denominació Import    

01.10 Seguretat i salut . 3.092’24 €    
   Total Pressupost d'Execució Material  3.092,24 €    
  Despeses Generals 13,000 % 401,99 €    
  Benefici Industrial 6,000 % 185,53 €    
  Total Pressupost de Contracta  3.679,76 €    
  I.V.A 21,000 % 772,75 €    
  Total Pressupost de Licitació  4.452,51 €    
Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat dequatre mil quatre-cents cinquanta-dos amb cinquanta-u Euros 
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1. Antecedents 

El present Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició es redacta d'acord amb les 

obligacions del Productor de residus establertes a l'article 4.1. de Reial decret 105/2008, d'1 febrer, pel 

qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, el qual constitueix una peça 

fonamental de la política espanyola sobre Residus de Construcció i Demolició (RCD). Aquest RD aplica 

el principi de responsabilitat del productor, el de prevenció de residus i la responsabilitat de tots els agents 

que intervenen en la cadena de producció i gestió dels RCD (promotors, projectistes, direccions 

facultatives, constructors, gestors, etc.). 

Segons el RD 105/2008, el Productor de residus, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 

10/1998 de 21 d'abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, i la normativa general de residus 

autonòmica vigents, està obligat a disposar de la documentació de la correcta gestió dels residus generats 

en la seva obra. En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, haurà de constituir, si escau, la fiança 

o garantia financera que asseguri el compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en 

relació amb els RCD de l'obra.  

En relació amb el posseïdor (normalment, el Contractista de les obres) de RCD, l'article 5 del RD 105/2008 

estableix les seves obligacions, indicant, entre altres, que la persona física o jurídica que executi l'obra té 

l'obligació de presentar a la propietat un Pla que  reflecteixi com durà a terme les seves obligacions en 

relació amb el RCD generats. El Posseïdor dels RCD estarà obligat a pagar els costos de la gestió dels 

residus, així com a presentar al Productor la documentació de seguiment de la correcta gestió dels RCD 

generats durant les obres. 

L'objectiu del present annex és determinar la correcta gestió dels residus generats durant les obres 

d'execució del “Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena”, en diferents àmbits en els quals 

s’estructura el Projecte.  

En aquest annex, en primer lloc s s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha considerat que es poden 

generar en l’execució del Projecte, i es descriuen les possibles vies de gestió dels mateixos. A continuació 

s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir la quantitat de residus que es generen 

habitualment en les obres de construcció. Posteriorment es descriuen les operacions i instal·lacions 

mínimes previstes destinades a la gestió dels residus. El cost de la gestió dels residus generats durant 

l’execució de les obres, finalment, s’inclou en el Pressupost general del projecte, per a cadascun dels 

àmbits en els quals s’estructura el mateix. 

2. Classificació i descripció dels residus 

Des d'un punt de vista conceptual, un Residu de la Construcció i Demolició és qualsevol substància o 

objecte el qual, complint la definició de “residu” establerta en l'article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, 

de Residus, es genera en una obra de construcció i/o demolició. 

Tanmateix, la legislació vigent limita el concepte de RCD als residus codificats en el Catàleg de Residus 

de Catalunya (CRC) aprovat per  l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. En el seu capítol 17 

“Residus de la construcció i demolició” (inclosa la terra excavada de zones contaminades), es divideix en 

els següents grups: 

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics. 

17 02 Fusta, vidre i plàstic. 

17 03 Barreges bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats. 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 05 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge. 

17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 

17 08 Materials de construcció a base de guix. 

17 09 Altres residus de construcció i demolició. Queden excloses les terres i pedres no contaminades 

per substàncies perilloses, els residus generats en les obres de construcció/demolició regulats per una 

legislació específica i els residus generats a les indústries extractives. 

Malgrat que els residus de la construcció són específicament els inclosos dins del grup 17 de la Catàleg 

Europeu de Residus (CER), es preveu que durant l'execució de les obres es generin altres tipus de 

residus inclosos en altres capítols del CER, els quals també es valoren en aquest Estudi de Gestió de 

Residus. 

3. Tipus de residus i vies de gestió proposades 

En aquest apartat es presenta un llistat detallat de les tipologies de residus que es preveu que es generin 

durant la fase d'obra.  

A la taula següent es presenta una breu descripció dels residus generats, juntament amb la seva 

codificació segons el CER. 

Els residus que apareixen a la taula representats amb un asterisc (*) són els considerats residus perillosos 

segons la Directiva 91/689/CEE sobre residus perillosos o especials, a les disposicions dels quals s'està 

subjecte, tret que si apliqui l'apartat 5 de l'article 1 d'aquesta  Directiva.  

Finalment, es descriuen les vies de gestió proposades per a cadascun dels residus generats en obra. Cal 

destacar que les vies de gestió proposades són les indicades per l’Agència de Residus de Catalunya 

(ARC), segons el codi CER de residus. Les vies de gestió proposades per l’ARC per a cada codi de residu 

són orientatives i tenen caràcter informatiu. Així mateix, tal com s'indica a la pàgina web de l’ARC, la seva 

validesa resta condicionada al fet que la gestió es realitzi d'acord amb les correctes vies de gestió 

previstes pel Catàleg de Residus de Catalunya per a cada tipus de residu. 

CER Classificació Descripció Vies de gestió proposades 

VAL TDR 

020103 No especial Restes vegetals V61 Compostatge - 

130110* Especial Olis hidràulics V22 Regeneració d'olis 
minerals 

- 

150101 No especial Envasos de paper i cartró V11 V51 V85 V61 T12 

151110* Especial Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o que 
estan contaminades per elles 

V51 Recuperació, 
reutilització i regeneració 
d'envasos. 

T21 T36 T13 

160504* Especial Gasos en recipients a pressió 
(inclosos  halons) que contenen 
substàncies perilloses 

V24 Reciclatge de 
substàncies orgàniques 
(no dissolvents). 

T32 T22 

170101 No especial Formigó V71 T15 T11 

170201 No especial Fusta V15 V61 - 

170203 No especial Plàstic V12 Reciclatge de plàstics T12 

170302 No especial Mescles bituminoses diferents 
de les especificades en el codi 
171301 

V71 Utilització en la 
construcció 

T12 

170405 No especial Ferro i acer V41 Reciclatge i 
recuperació de metalls o 
compostos metàl·lics 

- 
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CER Classificació Descripció Vies de gestió proposades 

VAL TDR 

170503 No especial Terra i materials petris  V71 Utilització en la 
construcció 

T15 T11 T12 

170504 No especial Terra i pedres, diferents de les 
especificades en el codi 170503 

 V71 Utilització en la 
construcció 

T15 T11 T12 

170904 No especial Residus barrejats de construcció 
i demolició diferents dels 
especificats en els codis 
170901,170902,170903)  

V71 T15 T11 T12 

200301 No especial Barreges de residus municipals V71 T33 T24 T25 

 

4. Mesures per a la  minimització i prevenció de residus en obra 

A continuació es descriuen una sèrie de mesures que s’hauran de considerar com una estratègia per part 

del Posseïdor dels residus per aconseguir una reducció en la generació de residus durant la fase 

d'execució de l'obra. 

Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar en l'obra 

És important preveure la quantitat de material que es necessitarà per a l'execució de l'obra; un excés de 

material, a més de resultar econòmicament més car, és origen d’un major volum de residus sobrants en 

l'execució  dels treballs.  

També és important preveure l’abassegament dels materials fora de zones de trànsit de l'obra, amb 

l’objectiu de garantir el seu correcte manteniment i evitar, així, la generació de residus. 

Fomentar la classificació dels residus per millorar la valorització i/o deposició controlada 

La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com per millorar la 

seva gestió a abocador. Així doncs, una bona segregació dels residus facilitarà que siguin traslladats a 

les plantes de valorització i tractament pertinents, evitant transports innecessaris a causa d'una excessiva 

heterogeneïtat del residu o per la presència de materials no admesos pel gestor de residus. 

Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió de residus 

És difícil realitzar una gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per a la seva gestió. 

Es tracta, per tant, d'analitzar les condicionis tècniques necessàries i, abans de l'inici dels treballs, definir 

un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de l’obra, les quals hauran de ser complertes per tots els 

treballadors durant la fase d'execució  dels treballs. 

Planificar l'obra segons les expectatives de generació de residus i la seva minimització i/o 

reutilització 

Hauran d'identificar-se, en cadascuna de les fases dels treballs, les característiques i les quantitats dels 

residus que es generaran, per fer una previsió dels mètodes més adequats pe a la seva minimització o 

reutilització, i de les millors alternatives per a la seva deposició. 

Tots els agents que intervenen a   l'obra hauran de conèixer les seves obligacions en relació amb la gestió 

dels residus 

El personal de l'obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi ambient de l'obra, i 

més concretament sobre el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta manera, qualsevol treballador ha de 

conèixer les fraccions de residus les quals s’han de segregar a peu d'obra, la localització de les 

instal·lacions de recollida i separació de residus, així com qualsevol altra informació d’interès per a una 

correcta gestió dels residus de l'obra.  

Compromís contractual dels proveïdors de materials 

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es defineixi 

clarament que el subministrador dels materials i productes de l'obra es farà càrrec dels embalatges que 

s'han utilitzat per transportar els materials fins a peu d'obra. D'aquesta  manera, es tracta de fer 

responsable del residu a la persona física, empresa o entitat que ho genera. 

Correcta identificació dels residus generats en obra 

Els residus han de ser fàcilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la resta dels 

treballadors de l'obra. Per tant, els contenidors de residus han d'estar correctament identificats, amb la 

seva descripció, tipologia i característiques. Les etiquetes tindran la mida i disposició adequades de 

manera que siguin visibles, intel·ligibles i perdurables, capaces de suportar la deterioració dels agents 

atmosfèrics i el pas del temps. 

5. Mesures per a la segregació de residus en obra 

Segons l'article 5.5 del RD 105/2008, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions 

de residus quan, de manera individualitzada per a cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació 

per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

― Formigó: 80 T 

― Maons, teules i ceràmics: 40 T 

― Metall: 2 T 

― Fusta: 1 T 

― Vidre: 1 T 

― Plàstic: 0,5 T 

― Paper i cartró: 0,5 T 

En el cas del Projecte objecte d’estudi, s’estima que es poden generar quantitats de residus que superin 

les quantitats fixades en l’esmentat Decret, per a totes les fraccions descrites, excepte per al formigó i els 

maons i teules. 

La separació dels residus es durà a terme preferentment pel posseïdor dels RCD. Si per problemes 

d'espai físic no fos tècnicament viable efectuar la separació en origen, el posseïdor podrà fer la separació 

de fraccions a través d'una planta de Tractament de RCD, autoritzada per l’ARC. En aquest darrer cas, 

el posseïdor haurà d'obtenir la documentació que acrediti que el gestor de residus, en nom seu, ha 

complert les obligacions recollides en aquest apartat. 

Respecte a les mesures previstes per a la separació i segregació in situ dels RCD, es descriuen les 

següents: 

― Establiment de punts verds de recollida de residus no perillosos. Es preveu la creació de zones per 

a l’emmagatzematge dels residus generats en obra. Aquestes zones estaran correctament 

identificades com a tals, i es procedirà a col·locar contenidors per a la recollida segregada de les 

diferents tipologies de residus. Tots els contenidors instal·lats en aquestes zones estaran 

correctament identificats amb el tipus de fracció de residus destinat a cadascun d'ells: restes de 

formigó, metalls, fusta, plàstic, vidre, paper i cartró i residus banals. 
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― Establiment de punts verds de recollida de residus perillosos. S'establiran al llarg de l'obra punts de 

recollida dels residus perillosos que es generin en obra, previsiblement aerosols de topografia i 

envasos que han contingut substància perilloses. L'emmagatzematge d'aquests residus es farà en 

una caseta d'obra habilitada a tal efecte i correctament identificada.  

― Punts de neteja de formigó. En relació amb els residus de formigó, es preveu la instal·lació de punts 

de neteja de les canaletes de les formigoneres, els quals estaran correctament impermeabilitzats. 

Aquests punts es senyalitzaran adequadament, i en el moment en què arribin a la seva capacitat 

màxima es procedirà al seu repicat i a la separació de les restes de formigó respecte al plàstic 

impermeabilitzant. Les restes de formigó i els retalls de plàstic seran traslladats al punt verd de 

recollida de residus no perillosos, o seran directament transportats a dipòsit controlat.  

― Sensibilització dels treballadors respecte a la recollida segregada dels residus. Es procedirà a 

informar a tots els treballadors de l'obra de quines són les fraccions de recollida segregada de residus 

i de la localització de les zones d'emmagatzematge dels mateixos. En el moment de determinar la 

localització d'aquestes zones, es tindrà en compte es situïn en zones de fàcil accés per a tots els 

treballadors de l'obra.  

A continuació, es mostra la Fitxa de gestió dels residus dins l’obra segons el model proposat en la Guia 

per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, on s'indica la separació 

segons la tipologia de residu i la previsió de contenidors d'acord amb la segregació contemplada per a 

les diferents fraccions. 

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS  RESIDUS DINS L'OBRA 

1. Separació segons 
tipologia de residu. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions quan, de forma individualitzada 
per a cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació. 

― Formigó: 80 T 

― Maons, teules i ceràmics: 40 T 

― Metall: 2 T 

― Fusta: 1 T 

― Vidre: 1 T 

― Plàstic: 0,5 T 

― Paper i cartró: 0,5 T 
Observacions: Es preveu la separació efectiva en obra de totes les fraccions. 

Especials Zona habilitada per a Residus Especials (amb tants bidons com sigui 
necessari). La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona 
adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 

― No es podran tenir emmagatzemats en obra més de 6 mesos. 

― El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i lluny 
del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per evitar possibles 
abocaments accidentals. 

― Senyalitzar correctament els diferents contenidors per a 
l'emmagatzematge de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats a les 
etiquetes. 

― Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

― Emmagatzemar  els contenidors que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical, i sobre cubetes de retenció de 
líquids para evitar fugues. 

― Impermeabilitzar el terreny on es situïn els contenidors de residus 
especials 

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS  RESIDUS DINS L'OBRA 

No Especials x contenidor per a metalls                       x contenidor per a fusta 
x contenidor per a plàstic                        x contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a vidre 
x contenidor per a restes de formigó 
x contenidor per a restes de barreges bituminoses               
x contenidor per a barreges de residus municipals                                                     
x contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

2. Reciclatge de 
residus petris no 
especials a la pròpia 
obra. 

Quantitat de residus petris que es preveu picar o reutilitzar en obra, 
posteriorment, en el mateix emplaçament (runa). 
 

3. Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. Es preveu la separació 
en origen de totes les fraccions valoritzables. 

No especials  

 Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
Codi CER: 170904, 170101, etc. (codis admesos en els dipòsits de terres i 
enderrocs) 

 Restes de barreges bituminoses 
Codi CER 170302 

 

Metalls 
Codi CER 170405 

 

Fusta 
Codi CER 170201 

 

Plàstic 
Codi CER 170203 

 

Paper i cartró 
Codi CER 150101 
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FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS  RESIDUS DINS L'OBRA 

 

Barreges de residus municipals 
Codi CER 200301 

Especials  

 

Olis hidràulics: Codi CER 130110 
Gasos en recipients a pressió: Codi CER 160504 
Envasos que contenen substàncies perilloses: Codi CER 151110 
Aquest símbol identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir 
per senyalitzar la zona per a l'emmagatzematge temporal. No obstant això, en 
el moment d'emmagatzemar els residus especials, s'haurà de tenir en compte 
la simbologia de perillositat que identifiqui a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d'acord amb la legislació vigent de residus especials. 
 

 

6. Gestió de residus d'obra 

La gestió dels RCD fora de l’obra (en plantes de reciclatge, abocadors, pedreres, incineradores, etc.) 

s'haurà de dur a terme mitjançant centres autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya. Així mateix, 

el transport fins a aquests centres s’haurà de dur a terme per part de transportistes autoritzats per a la 

recollida de residus. 

S'haurà de realitzar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCD 

hauran d'aportar la documentació de seguiment de la correcta gestió dels residus generats, d’acord amb 

el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Per a aquells RCD (terres, residus 

petris, etc.) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar l'evidència 

documental que acrediti la destinació final d'aquests materials. La gestió dels residus perillosos que es 

generin s'haurà de regir conforme a la legislació nacional vigent (Llei 10/1998, Reial decret 833/88, RD 

952/1997 i Ordre MAM/304/2002 ), la legislació autonòmica i els requisits de les ordenances locals.  

D'altra banda, els residus de caràcter urbà (restes de menjar, envasos, llots de fosses sèptiques, etc.) 

seran gestionats d'acord amb els criteris establerts per la legislació i l'autoritat municipal. 

S'adjunta a continuació la Fitxa de gestió de residus fora de l'obra, contemplada per la Guia per a la 

redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, aprovada pels diferents col·legis 

professionals, on es mostres les estimacions en volum (m3) i pes (T) de les diferents fraccions de residus 

que es generaran en l'obra objecte del present Annex, així com una proposta dels gestors autoritzats per  

l'Agència de Residus de Catalunya amb els quals es poden dur a terme les operacions de gestió dels 

mateixos. 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA 

4 Destinació dels residus segons 
tipologia     

Identificar les plantes de reciclatge, plantes de transferència o 
dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els 
residus.       

CER Classificació Descripció Possibles Gestors 

Codi Nom 

20103,0
0 

No especial Restes vegetals E-707.00 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA (EXPLOTADOR 
PROINTRAVAL, SL) (Jorba) 

130110* Especial Olis hidràulics E-56.93  CATOR, S.A. (Alcover) 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA 

4 Destinació dels residus segons 
tipologia     

Identificar les plantes de reciclatge, plantes de transferència o 
dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els 
residus.       

E-01.89  Atlas Gestión Medioambiental, S.A. (Castellolí) 

150101 No especial Envasos de 
paper i cartró 

E-1219.11 ECOPARC 4 D'ELS HOSTALETS DE PIEROLA (Hostalets 
de Pierola) 

E-1574.15 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (Igualada) 

E-656.99 TRANS DIEMA, SL (Igualada) 

E-942.06 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (La Torre de 
Claramunt) 

150110* Especial Envasos que 
contenen restes 
de substàncies 
perilloses o que 
estan 
contaminades 
per elles 

E-01.89  Atlas Gestión Medioambiental, S.A. (Castellolí) 

E-932.06 TOT RESIDUS INDUSTRIALS, SL (Igualada) 

E-1351.12 SUCESORES DE ESTEBAN CARMONA PANIAGUA, 
SCP (MASQUEFA) 

160504* Especial Gasos en 
recipients a 
pressió. 

E-01.89  Atlas Gestión Medioambiental, S.A. (Castellolí) 

170101 No especial Formigó E-550.98 Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció 
de Pujalt 
MINA "ISIDRO", NUCLI DE GUÀRDIA (Sant Martí 
Sesgueioles) 

170201 No especial Fusta E-1574.15 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (Igualada) 

E-942.06 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (La Torre de 
Claramunt) 

E-656.99 TRANS DIEMA, SL (Igualada) 

E-1422.13 A&C PALETS, SL (Molins de Rei) 

170203 No especial Plàstic E-1400.13 UTE TRIATGE D'ENVASOS DE LA ZONA CENTRE II 
(Igualada) 

E-1574.15 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (Igualada) 

E-656.99 TRANS DIEMA, SL (Igualada) 

E-942.06 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (La Torre de 
Claramunt) 

170302 No especial Mescles 
bituminoses 
diferents de les 
especificades 
en el codi 
171301 

E-1190.10 ADEC GLOBAL, SL 

E-550.98 Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció 
de Pujalt 
MINA "ISIDRO", NUCLI DE GUÀRDIA (Sant Martí 
Sesgueioles) 

170405 No especial Ferro i acer E-1574.15 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (Igualada) 

E-656.99 TRANS DIEMA, SL (Igualada) 

E-942.06 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (La Torre de 
Claramunt) 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA 

4 Destinació dels residus segons 
tipologia     

Identificar les plantes de reciclatge, plantes de transferència o 
dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els 
residus.       

170503
170504 

No especial Terra i materials 
petris/ 

Terres i pedres, 
diferents de les 
especificades 
en el codi 
170503 

E-550.98 Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció 
de Pujalt 
MINA "ISIDRO", NUCLI DE GUÀRDIA (Sant Martí 
Sesgueioles) 

170904 No especial Residus 
barrejats de 
construcció i 
demolició 
diferents dels 
especificats en 
els codis 
170901,170902,
170903)  

E-550.98 Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció 
de Pujalt 
MINA "ISIDRO", NUCLI DE GUÀRDIA (Sant Martí 
Sesgueioles) 

200301 No especial Barreges de 
residus 
municipals 

E-73.94 SOCIETAT MUNICIPAL MEDIAMBIENTAL D'IGUALADA, 
SL (Igualada) 

E-32.90 CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA (Els Hostalets de 
Pierola) 

 

7. Prescripcions per al plec de prescripcions tècniques particulars 

del projecte, en relació amb l'emmagatzematge, manipulació, 

separació i altres operacions de gestió dels RDC 

Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte en relació 

amb l'emmagatzematge, manipulació, segregació i altres operacions de gestió dels RCD es descriuen a 

continuació: 

― L'emmagatzematge temporal de RCD valoritzables (fustes, plàstics, residus metàl·lics, etc.) que es 

realitzi en contenidors o en apilaments, s'haurà de senyalitzar is segregar de la resta de residus d'una 

forma adequada. 

― Els contenidors hauran de pintar-se amb colors que destaquin la visibilitat almenys a 15 centímetres 

al llarg de tot el seu perímetre.  

― El responsable de l'obra adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus impropis. 

Els contenidors romandran tancats o coberts almenys fos de l'horari de treball per evitar el dipòsit de 

residus aliens a les obres. 

― L'equip d'obra  haurà de disposar dels mitjans humans, tècnics i dels procediments adequats que es 

destinaran a la manipulació, segregació i emmagatzematge de cada tipus de RCD. 

― S'haurà de donar compliment als criteris municipals establerts (ordenances, requeriments de les 

llicències d'obres, etc.), especialment si obliguen a la separació en origen de determinats materials 

objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas, s'haurà d'assegurar per part del contractista 

la realització d'una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta operació. 

Així mateix, s'haurà de valorar les possibilitats reals de dur-les a terme: que l'obra o construcció ho 

accepti i que es disposi de gestors de residus adequats. La Direcció de les Obres serà la responsable 

última de la decisió escollida i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques 

pertinents. 

― En el moment de contractar la gestió dels RCD, s'haurà d'acreditar  que la destinació final dels residus 

generats en obra (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, etc.) són centres autoritzats 

per l'Agència  de Residus de Catalunya, així com que també ho siguin els transportistes que 

realitzaran la recollida dels residus. Així mateix, durant tot el funcionament de l'obra es durà a terme 

un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCD hauran d'aportar 

la documentació corresponent al seguiment de la correcta gestió dels residus generats, d‘acord amb 

el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Para aquells RCD (terres, 

residus petris, etc.) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar 

evidència documental de la destinació final. 

― La gestió (tant documental com a operativa) dels residus perillosos que es generin en l’obra nova es 

regiran conforme a la legislació nacional vigent (Llei 10/1998, Reial decret 833/88, RD 952/1997 i 

Ordre MAM/304/2002), la legislació autonòmica i els requisits de les ordenances locals. Així mateix, 

els residus de caràcter urbà generats a l’obra (restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats 

d'acord amb els criteris marcats per la legislació i els organismes municipals. 

― Les restes de la neteja de les canaletes de les formigoneres seran tractades com RCD. 

― S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de 

fusta que impedeixin la seva adequada segregació i valorització, així com la contaminació dels aplecs 

o contenidors de RCD amb substàncies tòxiques i/o perilloses. 

 

8. Estimació quantitativa i valoració de l'import  previst per a la 

gestió dels residus de construcció i demolició 

A les taules següents es resumeixen els amidaments estimats de les diferents tipologies de residus que 

es poden generar a l’obra, calculats a partir dels imports parcials de cadascun dels capítols del 

pressupost. Els resultats obtinguts s’han emprat com a base per a la valoració econòmica de la gestió de 

residus de l’obra.  

En el present Projecte es preveu la reutilització en la pròpia obra d’una part de les terres d’excavació en 

desmunt per a la configuració de terraplens, en el reblert del trasdós dels murs de gabions, i en 

l’anivellament del ferm (en trams de camí existent). Concretament, s’estima que es podrà aprofitar 

aproximadament el 60% del material procedent de l’excavació en desmunt (en tot tipus de terreny), i el 

80% del material procedent de l’excavació en roca. D’acord amb els càlculs realitzats, i partint d’aquestes 

hipòtesi, s’estima un excedent global de terres procedents de les excavacions (material no aprofitable) 

d’uns 1.402 m3 (vegeu Annex 7. Moviments de terres). A efectes de pressupost, s’ha considerat que el 

100% de la gestió d’aquest volum es realitzarà mitjançant la deposició controlada en dipòsit controlat de 

terres i runa, tot i que no es descarta que una part de les mateixes es pugui gestionar mitjançant vies de 

valorització (ús de les terres sobrants en altres obres deficitàries o en la restauració d’activitats extractives 

en actiu que estiguin en procés de restauració integrada). 

També es preveu la reutilització de tota la terra vegetal obtinguda en els decapatges, en la configuració 

de motes paral·leles al camí, i en la restauració vegetal dels talussos generats pel projecte i de d’altres 

zones de recuperació ambiental. 

Els treballs d’esbrossada inclouen el transport i la gestió en centres autoritzats dels residus vegetals 

obtinguts en obra.  
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A les taules següents es presenta la justificació de les quantitats de residus que es poden generar en 

obra (expressades en volum i en pes) per a cadascuna de les Fases i Lots, calculada a partir dels imports 

parcials dels principals capítols del pressupost amb unitats d’obra que poden generar residus, i emprant 

diferents factors de càlcul (Fc).  

― En el cas dels residus de construcció i demolició, a més dels volums obtinguts a partir de l’execució 

d’unitats d’obra, també s’han considerat els volums d’enderroc procedents de la demolició 

d’edificacions i estructures, especialment en les zones d’horta (per a l’arranjament de les ZREF), 

estimades a partir de volums aparents i de les superfícies d’intervenció. Els amidaments d’enderroc 

s’han comptabilitzat a banda en el Pressupost del projecte.  

― A la taula s’inclouen únicament les restes vegetals generades en l’execució de les unitats d’obra de 

plantacions i sembres. Els amidaments corresponents a les unitats d’obra “d’esbrossada”, 

“esbrossada selectiva” i “eliminació de canyars” s’inclouen en el capítol de treballs previs de 

restauració ambiental. Els costos derivats de la gestió de restes vegetals, d’altra banda, s’han 

comptabilitzat en les pròpies partides. En qualsevol dels casos, les restes vegetals es duran a planta 

de compostatge o centre de reciclatge autoritzat. No es descarta la trituració in situ i l’estesa del 

mulch resultat en la pròpia obra, sempre i quan així ho autoritzi la Direcció Facultativa. 

La valoració econòmica prevista per a la gestió dels residus que es generaran durant l'execució de les 

obres, inclòs el transport i deposició en instal·lacions de gestió i/o valoració de residus autoritzades per 

l'Agència de Residus de Catalunya, s’ha inclòs en el Pressupost general del Projecte (Vegeu capítol de 

Gestió de residus).  
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FASE 1. LOT1 
             

Capítols PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

FERMS I PAVIMENTS                      1.783,97 €    0   0 0,0001 0,1784             

ESTRUCTURES                    21.618,11 €    0   0 0,0001 2,1618 0,0001 2,1618         

RESTAURACIÓ AMBIENTAL                          753,00 
€  

0,0001 0,07530 0,0002 0,15060 
 

0   0 0,00004 0,0301 0,0005 0,3765 

SENYALITZACIÓ     0   0   0   0 0,00004 0   0 

EQUIPAMENTS     0   0 0,0001 0   0 0,00004 0   0 

                            

TOTAL GESTIÓ RESIDUS 
(M3)                    24.155,08 €  

  0,0753   0,1506   2,3402   2,1618   0,0301   0,3765 

Factor densitat     0,1530   0,2500   1,3990   0,3600   0,0706   1,0000 

TOTAL GESTIÓ RESIDUS 
(Tn) 

    0,0115   0,0377   3,2738   0,7782   0,0021   0,3765 

   
    

       

TOTALS PRESSUPOST TOTAL 
AMB GESTIÓ 

RESIDUS ESPECIALS 
        

Fc Volum (m³) 
        

                     24.155,08 €  0,00004 0,97 
        

              

Fase 1. LOT2 
             

Capítols PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

FERMS I PAVIMENTS                    76.906,89 €    0   0 0,0001 7,6907             

ESTRUCTURES                  156.441,20 €    0   0 0,0001 15,6441 0,0001 15,6441         

RESTAURACIÓ AMBIENTAL                    16.280,28 €  0,0001 0,07530 0,0002 3,25606 
 

0   0 0,00004 0,6512 0,0005 8,1401 

SENYALITZACIÓ                      8.356,04 €    0   0   0   0 0,00004 0,3342   0 

EQUIPAMENTS     0   0 0,0001 0   0 0,00004 0   0              
  

TOTAL GESTIÓ RESIDUS 
(M3)                  257.984,41 €  

  0,0753   3,2561   23,3348   15,6441   0,9855   8,1401 

Factor densitat     0,1530   0,2500   1,3990   0,3600   0,0706   1,0000 

TOTAL GESTIÓ RESIDUS 
(Tn) 

    0,0115   0,8140   32,6442   5,6314   0,0696   8,1401 

   
    

       

TOTALS PRESSUPOST TOTAL 
AMB GESTIÓ 

RESIDUS ESPECIALS 
        

Fc Volum (m³) 
        

                   257.984,41 €  0,00004 10,32 
        

              

FASE 2 
             

Capítols PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

Fc Volum 
(m³) 

FERMS I PAVIMENTS                    65.599,41 €    0   0 0,0001 6,5599             

ESTRUCTURES     0   0 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000         

RESTAURACIÓ AMBIENTAL                  139.012,20 €  0,0001 0,07530 0,0002 27,80244 
 

      0,00004 5,5605 0,0005 69,5061 

SENYALITZACIÓ                          888,67 
€  

  0    0,00    0,00    0,00  0,00004 0,04    0,00  

EQUIPAMENTS                    35.217,21 €    0    0,00  0,0001 3,5217     0,00004 1,4087                  
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TOTAL GESTIÓ RESIDUS 
(M3)                  240.717,49 €  

  0,0753   27,8024   10,0817   0,0000   7,0047   69,5061 

Factor densitat     0,1530   0,2500   1,3990   0,3600   0,0706   1,0000 

TOTAL GESTIÓ RESIDUS 
(Tn) 

    0,0115   6,9506   14,1037   0,0000   0,4947   69,5061 

   
    

       

TOTALS PRESSUPOST TOTAL 
AMB GESTIÓ 

RESIDUS ESPECIALS 
        

Fc Volum (m³) 
        

                   240.717,49 €  0,00004 9,63 
        

 

A la taula següent, finalment, es resumeixen els volums estimats de residus generats a obra, per a cadascuna de les Fases i Lots en les quals s’estructura: 

Projecte de la Via Blava de la riera d’Òdena: estimació quantitativa dels residus generats a obra 

   Fase 1 Fase 2 
   Lot 1 Lot 2  

CER Classificació Descripció Quantitat estimada Quantitat estimada Quantitat estimada 

m3 T m3 T m3 T 

020103 No especial Restes vegetals 0,3765 0,3765 8,1401 8,1401 69,5061 69,5061 

130110* Especial Olis hidràulics 0,6763 0,6019 7,2236 6,4290 6,7401 5,9987 

150101 No especial Envasos de paper i cartró 0,0301 0,0021 0,9855 0,0696 7,0047 0,4947 

151110* Especial Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o que estan 
contaminades per elles 

0,1932 0,1720 2,0639 1,8368 1,9257 1,7139 

160504* Especial Gasos en recipients a pressió (inclosos  
halons) que contenen substàncies 
perilloses 

0,0966 0,0097 1,0319 0,1032 0,9629 0,0963 

170101 No especial Formigó 2,3402 3,2738 23,3348 32,6442 10,0817 14,1037 

170201 No especial Fusta 0,1506 0,0377 3,2561 0,8140 27,8024 6,9506 

170203 No especial Plàstic 0,0753 0,0115 0,0753 0,0115 0,0753 0,0115 

170302 No especial Mescles bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 171301 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

170405 No especial Ferro i acer 2,1618 0,7782 15,6441 5,6314 0,0000 0,0000 

170503 No especial Terres i materials petris  (1) 285,4500 399,6300 1.116,8810 1.563,6334 0,0000 0,0000 

170904 No especial Residus barrejats de construcció i 
demolició diferents dels especificats en 
els codis 170901,170902,170903) (2) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2.223,8100 2.890,9530 

200301 No especial Barreges de residus municipals 10,0000 3,0000 10,0000 3,0000 10,0000 3,0000 

(1) Volums de terres excedents, no aprofitables (vegeu Annex 7.Moviments de terres) 

(2) Volums d’enderroc, comptabilitzats per amidament estimat directe. 
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1. Introducció 
El present Annex constitueix el pla d’assaigs de control de qualitat de l’obra del “Projecte de la Via 
Blava de la riera d’Òdena”, el qual és un encàrrec de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD, en endavant). 

2. Objecte  
L’objecte principal d’aquest document és establir els assaigs dels Laboratoris de Control de Qualitat a 
dur a terme a la obra del projecte esmentat, que es desenvoluparà en els termes municipals de Jorba, 
Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova de Camí i la Pobla de Claramunt, tots ells situats a la 
comarca de l’Anoia (Barcelona), i integrants de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD, en endavant). 

3. Dades de l’Obra 

3.1. Localització 
L’àmbit del Projecte comprèn els terrenys propers a la riera d’Òdena, en el tram que discorre entre el 
nucli urbà d’Òdena i la seva desembocadura al riu Anoia. El Projecte afecta els municipis d’Òdena i 
Igualada, situats a la comarca de l’Anoia (Barcelona), i integrants - juntament amb els municipis de 
Jorba, Santa Margarida de Montbui, La Pobla de Claramunt i Castellolí -, de la MICOD. 

3.2. Actuacions del projecte 
Les obres a realitzar són les següents:  

 Actuacions per a la recuperació d’una xarxa de camins fluvials: El Projecte defineix un camí 
fluvial continu al llarg del riu Anoia (en el tram comprès entre Jorba i La Pobla de Claramunt), 
incloent actuacions de millora de trams existents, i també l’obertura de nous trams de camí. El 
Projecte preveu diferents tipologies constructives per a la Via Blava, definides d’acord amb la 
diagnosi de l’estat actual de cada tram, les característiques de l’entorn immediat, i la seva 
funcionalitat. Per a cadascuna d’elles es defineix una amplada d’ocupació, les actuacions 
necessàries per a la seva execució (esbrossades, moviments de terres), el tipus de paviments, les 
estructures acompanyants (gabions de protecció, etc.), els elements de drenatge longitudinal 
(cunetes) i altres elements del mobiliari urbà (baranes, etc.). 

 Actuacions de millora ambiental i paisatgística dels marges de ribera: corresponen a 
actuacions d’integració paisatgística de la Via Blava així com actuacions de recuperació de lleres i 
marges fluvials, incloent-ne l’eliminació d’ocupacions diverses (tanques, casetes, infraestructures, 
etc.), la restauració morfològica, i la plantació d’arbres i arbust de ribera. Les actuacions de millora 
de l’espai fluvial es concreten en les Zones d’Integració Paisatgística (ZIP) i les Zones de 
Recuperació de l’Espai Fluvial (ZREF). 

 Actuacions de senyalització i divulgació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals de 
l’espai. El projecte inclou una proposta de miradors paisatgístics (en punts més o menys elevats 
del territori, d’amplitud visual àmplia) i de punts de referència dels itineraris (definits a l’entorn 
d’elements de valor ambiental, històric o cultural).  

 Estructures de pas (guals): S’han projectat 7 estructures de pas per al creuament de la via blava 
en diferents punts del riu Anoia, i a la riera de Castellolí. Existeixen tres tipologies d’estructura: gual 
a base de calaixos prefabricats i llosa formigonada in situ al damunt, guals plataforma amb 
carregadors amb fonaments a base micropilons i tauler amb llosa prefabricada amb capa de 
compressió, i passarel·la metàl·lica a base de perfils tubulars, recolzada sobre carregadors 
fonamentats amb micropilons.  

El procés executiu de les obres comprèn els treballs següents: 

 Treballs previs: inclouen els treballs d’enderroc o desmuntatge d’estructures existents, la neteja de 
runa superficial, així com la tala d’unitats arbòries.  

 Moviments de terres: inclouen els treballs d’esbrossada del terreny, excavació de terra vegetal, 
excavació en desmunt i terraplenats per a la configuració de la base del camí, estesa de terra 
vegetal (en els talussos amb pendent inferior al 3H:2V) i configuració de motes de terra vegetal a la 
vora del camí. 

 Estructures: guals, passarel·les i murs de gabions: s’inclouen les unitats d’obra necessàries per a 
l’execució dels diferents guals (en els punts de creuament del camí amb els diferents cursos 
d’aigua), de les passarel·les (per al creuament d’un petit canal de rec al meandre del Boix i en el en 
el creuament de la riera de Castellolí, i) així com els murs de gabions que acompanyen les 
tipologies de camins T1c, T5a i T5b. 

 Pavimentació: comprèn les unitats d’obra per a la configuració dels diferents tipus de ferms 
proposats: majoritàriament, es tracta de paviments de material granular de tipus Tot-ú. D’altra 
banda, en els trams de camí que discorren per una calçada existent (habitualment de mescla 
bituminosa), es proposa aplicar un tractament addicional de mescla bituminosa amb òxid de ferro.  

 Restauració ambiental: s’inclouen els treballs previs de preparació del terreny (inclosos enderrocs, 
en les Zones de recuperació de l’espai fluvial), la plantació d’espècies vegetals, l’aplicació 
d’hidrosembres, així com els treballs de manteniment de les plantacions i de les zones de 
restauració ambiental durant el període de garantia (regs, revisió de tutors, segues, etc.).  

 Equipament i mobiliari urbà: s’inclouen els següents elements: bancs, taules de pícnic, papereres, 
baranes de fusta, pilones, i aparca-bicis. 

4. Actuacions del Pla d’assaigs de control de qualitat 

4.1. Justificació 
En el present Pla d’assaigs de control de qualitat s’han pres com a referència d’obligat compliment els 
següents documents:  

 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de 
Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per l’Ordre de 2 
de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les seves posteriors 
modificacions. (PG3, en endavant). 

 Real decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-
08), amb les correccions d’errors publicades al BOE núm. 309, de 24 de desembre de 2008 (ref. 
BOE-a-2008-20750). 

 Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE, en 
endavant), i modificacions posteriors. 

El PG3, determina en el seu article 510.9, el Control de qualitat quant a: 

 Control de procedència del material 
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 Control d’execució: Fabricació i posada en obra 

 Control de recepció de la unitat acabada 

Aquest control es realitza mitjançant control documental (amb certificats), si és possible, o bé amb 
proves i assajos que determina el propi PG3. 

En les obres a dur a terme, els materials que hauran de ser objecte de control de qualitat, seran els 
següents: 

 Sòls seleccionats 

 Tot-ú, natural i de reciclatge 

 Acer, armadures en estructures 

 Formigó en estructures 

Per determinar les proves sobre sòls seleccionats i tot-ú s’ha tingut en compte l’article 510.9.1, on es 
determina que, com a mínim, es realitzaran 4 mostres per cada 50.000 m3 per qualsevol volum previst. 

Per determinar el control sobre el formigó i l’acer s’ha tingut en compte la instrucció sobre estructures 
de formigó estructural EHE-08 i el CTE-DB-SE-C sobre fonamentacions. 

A la taula següent es resumeixen els tipus de control a realitzar en cadascun dels materials que 
s’empraran en obra: 

PG3 Control de 
Procedència 

Control d’execució Control de recepció de la 
unitat acabada 

Sòls Seleccionats Documental o Assaig Assaig Comprovació 
Tot-u artificial Documental o Assaig Assaig Assaig - Comprovació 

 
EHE08 – CTE-DB-SE-
C 

Control de 
Procedència 

Control d’execució Control de recepció de la 
unitat acabada 

Acer - Armadures Certificat Comprovació Comprovació 
Formigó Documental Assaig Comprovació 

Finalment, val a dir que el control de la procedència d’altres materials emprats en obra (fustes, material 
vegetal i altres materials emprats en plantacions) es durà a terme mitjançant controls visuals i 
documentals. 

4.2. Actuacions de control de qualitat 

4.2.1. Control de qualitat de sòls seleccionats i tot-u 
El PG3, en el seu article 510.9.1. sobre Control de procedència, determina el següent: 

Article 510.9.1 Control de Procedència 

“Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad 
homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios descritos a continuación para 
realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras.  

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su 
aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más 
representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la 
salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de 
toma de muestras.  

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 
añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre 
cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).  

Per tant, i d’acord amb l’article 510.9.1 del PG3, sobre cada mostra de material es duran a terme els 
assajos següents:  

 Anàlisi granulomètrica per tamisatge, segons la UNE-103103.  

 Límit líquid i índex de plasticitat, segons les normes UNE 103103 i UNE 103104, respectivament.  

 Coeficient de “Los Ángeles”, segons la UNE-EN 1097-2.  

 Equivalent de sorra, segons norma UNE-EN 933-8 i, en el seu caso, blau de metilè, segons norma 
UNE-EN 933-9.  

 Índex de llenques, segons norma UNE-EN 933-3 (només per a tot-u artificial).  

 Partícules triturades, segons norma UNE-EN 933-5 (només per a tot-u artificial).  

 Humitat natural, segons norma UNE-EN 1097-5.  

 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat, segons la norma UNE 103501. 

 Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, segons la norma 
ASTM D 6938. 

A més, el Director de les Obres comprovarà el següent:  

 La retirada de la eventual muntera en l’extracció del tot-u.  

 L’exclusió de vetes no utilitzables 

En relació al Control d’Execució, l’article 510.9.2 del PG3 determina el següent: 

En l’apartat 1 es descriu el control en la fabricació, que es desestima en aquest projecte, però en el punt 
2 sobre Post en Obra es té en compte: 

 

Article 510.9.2.2 Posada en Obra 

“Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán 
todos los materiales segregados.  

Se comprobarán frecuentemente:  

 El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director 
de las Obras.  

 La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras.  

 La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, verificando:  

 Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  

 El lastre y la masa total de los compactadores.  

 La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

 El número de pasadas de cada compactador. “ 
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Article 510.9.2 Control d’Execució 

“Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

 La fracción construida diariamente.  

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma 
que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán 
antes de iniciar el muestreo.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 
frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos 
rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de 
prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de 
la capa de zahorra.  

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a cabo 
una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con 
placa.  

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación 
no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se 
comprobará la anchura de la capa.  

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y 
siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de regularidad 
internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4.” 

Per tant, i en relació a control d’execució de sòls seleccionats i tot-ú, el present Pla d’Assaig estableix el 
següents: 

 Determinació de la humitat natural de sota base de tot-ú compactat, segons la norma NLT-102. 

 Determinació de la densitat de tot-ú, segons la norma NLT-109. 

 Determinació del gruix de capa col·locada, segons la norma NLT-168/90. 

 Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d’un sòl, segons la norma NLT-357. 

4.2.2. Control de qualitat de formigó 
Es controlaran els formigons in situ corresponents a les estructures de guals i passarel·les. 

Per al control de formigó, caldrà dividir l'obra en parts successives, anomenades lots, inferiors cada 
una al menor dels límits senyalats en la taula 88.4.a de l’EHE.  

No és permès barrejar en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent, és a dir, que pertanyin 
a diferents columnes de la taula (els lots podran incloure elements a flexió i a compressió). Totes les 
pastades d'un mateix lot han de ser homogènies. 

En cas de formigons fabricats en central de formigó preparat en possessió de segell o marca de 
qualitat, es podran augmentar els límits de la taula 88.4.a. 

A tal efecte, s’estableix com a assaig a realitzar el següent: 

 Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc 
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2, UNE-EN 12390-3. 

4.2.3. Control de qualitat de mescles bituminoses 
En els trams de la Via Blava amb paviment de mescla bituminosa es duran a terme els assajos 
següents:  

 Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 
12697-1. 

 Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13.  

 Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i 
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, 
UNE-EN 12697-6.  

S’ha considerat 1 assaig cada 200 m de camí amb mescla bituminosa, aproximadament. 

4.2.4. Control de qualitat d’armadures 
Per a les armadures normalitzades caldrà complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE 
i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 

Per cada lot caldrà realitzar les comprovacions prèvies al subministrament, durant el subministrament i 
posteriors al subministrament, segons els criteris establerts en l'EHE. 

4.2.5. Control de qualitat d’estructures metàl·liques 
La passarel·la metàl·lica de Rigat es preveu realitzar els següents assaigs de control d’execució i 
pintura de protecció: 
 
 Jornada per a revisió de la documentació del material base i d'aportació de les soldadures i de la 

qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra 

 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i 
per a assaig mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la 
seva acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 

 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i 
per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 
ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, 
UNE-EN ISO 23278 

 Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de 
determinacions conjuntes igual a 20 

 Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la 
Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 

 Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma 
UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 

 Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons 
la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15. 
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5. Pressupost del Pla d’Assaigs de control de qualitat 
 

 FASE1 FASE2 LOT1 LOT2 
CQC 542,29 € 2.930,69 € 760,37 € 

PEM 542,29 € 2.930,69 € 760,37 € 
DGE 13% 70,50 € 380,99 € 98,85 € 

BI 6% 32,54 € 175,84 € 45,62 € 

PEC 645,33 € 3.487,52 € 904,84 € 
IVA 21% 135,52 € 732,38 € 190,02 € 

PEL 780,84 € 4.219,90 € 1.094,86 € 
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1. Antecedents 

El present Annex constitueix una aproximació a les tasques i treballs a desenvolupar per al manteniment 

anual de les actuacions del “Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena”. 

Com a principal antecedent per a la redacció d’aquesta proposta s’ha pres en consideració el “Plec  de  

clàusules administratives particulars aplicables al contracte del servei de manteniment de la llera i entorn 

del riu anoia al seu pas pels municipis de La Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Igualada i Santa 

Margarida de Montbui”, redactat per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) per 

a la contractació d’aquest servei a l’any 2018. 

En aquesta valoració també s’ha inclòs la previsió d’una neteja anual de la llera del riu Anoia, pel fet que 

la presència de deixalles i restes vegetals a l’àmbit fluvial poden afectar  les infraestructures projectades 

(xarxa de camins, guals, zones d’estada, mobiliari, etc.).  

Les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del Domini Públic Hidràulic (DPH) o de les seves 

Servituds, en qualsevol cas, hauran de comptar amb el vist-i-plau previ per part de l’Agència Catalana de 

l’Aigua.  

Queden exclosos d’aquesta valoració, per contra, els treballs de manteniment de les plantacions durant 

el període de garantia de les obres (1 any), les quals s’han considerat en el Pressupost general del 

Projecte (vegeu Document IV). 

2. Descripció de les tasques de manteniment 

Com a principal tasques que es consideren necessàries per garantir la conservació i el manteniment de 

les actuacions previstes en el Projecte es descriuen les següents: 

― Esbrossada selectiva amb màquina de fil en els guals. 1 cop a l’any. 

― Sega de Zones de Recuperació de l’espai fluvial (ZREF). 1 cop a l’any. 

― Esbrossada localitzada de canya americana (en les ZREF). 1 cop a l’any. 

― Poda selectiva d’arbres i arbusts a les ZREF. 1 cop a l’any. 

― Neteja de la llera fluvial, en una amplada mitjana de 20 m(10 m a la riera de Güells). 1 cop l’any. 

― Neteja general de la traça del camí i zones d’ús públic (miradors, ZREF, àmbits d’actuació específica, 

etc.). 1 cop l’any. 

― Neteja dels guals (tant els de nova construcció com els existents en la traça dels camins). 

― Millores puntuals de ferms de tot-ú. 

― Reperfilats localitzats de camins. 

― Reposició d’elements de fusta (encintats de delimitació) (un 5% de la longitud) 

― Reposició de baranes de fusta (un 5%) 

― Reposició de fites de fusta (un 5%) 

― Repintat d’elements de fusta (bancs, bancs, taules de pic-nic i aparca-bicis). 

― Manteniment de papereres. 

― Manteniment d’unitat de mobiliari urbà (bancs, taules de pic-nic i aparca-bicis) 

― Buidat de papereres (1 cop/setmana) 

 

3. Estimació quantitativa i valoració de l'import  previst per a la 

conservació i manteniment 

La valoració quantitativa dels costos de conservació i manteniment s’han valorat a partir dels estimatius 

següents: 

Operacions de manteniment Unitats Preus unitaris 
2019 (€) 

Esbrossada selectiva amb màquina de fil. m2 0,19 

Sega amb tractor m2 0,17 

Esbrossada de canya americana m2 0,19 

Neteja de la llera fluvial, en una amplada mitjana de 20 m (1 cop l’any) m2 0,05 

Neteja de camins i zones d’ús públic (1 cop l’any) m2 0,05 

Neteja de guals (amb una periodicitat quinzenal) UT 189,00 

Poda selectiva d’arbres i arbust (1 cop/any)  m2 0,63 

Millores puntuals de ferms de camins m2 0,06 

Reperfilats localitzats de camí m2 0,06 

Reposició d’elements de fusta (encintat de fusta) ml 0,09 

Reposició de baranes de fusta (5%) ml 18,99 

Reposició de fites de fusta (5%) UT 98,56 

Repintat d’elements de fusta UT 8,35 

Manteniment paperera/any  UT 18,90 

Manteniment de banc/any UT 98,28 

Manteniment senyals/any UT 18,90 

Buidat de paperera (1 cop/setmana) UT 187,35 

 

A la taula següents es resumeixen els costos estimats que es preveuen per al manteniment de la Via 

Blava, de les zones d’ús públic (miradors, zones d’integració paisatgística i ZREF), així com de les lleres 

fluvials dins de l’àmbit del Projecte. Aquesta valoració es presenta únicament amb caràcter informatiu, i 

no s’inclou en el pressupost del Projecte. 
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Via Blava Òdena 
Estimació de costos de manteniment anuals 

    Llera 
fluvial 

Total 
camins 

Superfície 
camins 

Guals Miradors 
(m2) 

Sega 
zones 
camí 

ZREF Senyalització 
guals 

Bancs Taules Papereres Aparca-
bicis 

Baranes Pilones TOTAL 

Uts     km m m2 ut m2 m3 m4 ut ut ut ut ut m ut   

Operacions de manteniment Unitats Preus 
2019 

9,50 7.282,00 21.846,00 7,00 300,00 27.309,40 12.928,40 14,00 3,00 2,00 3,00 3,00 46,00 14,00   

Esbrossada selectiva amb màquina de fil. m2 0,19       264,60                     264,60 

Sega amb tractor m2 0,17           4.642,60                 4.642,60 

Eliminació de rebrots de canya americana i neteja 
de ZREF 

m2 0,19           
 

1.221,73               1.221,73 

Neteja de la llera fluvial (1 cop l’any) m2 0,05 9.576,00                           9.576,00 

Neteja de camins i zones d’ús públic (periodicitat 
quinzenal) 

m2 0,05     1.101,04   15,12 1.376,39                 2.492,55 

Neteja de guals (amb una periodicitat quinzenal) UT 189,00       1.323,00                     1.323,00 

Poda selectiva d’arbres i arbust (1 cop/any, 50%)  m2 0,63           8.602,46                 8.602,46 

Millores puntuals de ferms de camins m2 0,06     1.376,30                       1.376,30 

Reperfilats localitzats de camí m2 0,06     1.310,76                       1.310,76 

Reposició d’elements de fusta (encintat de fusta) ml 0,09                             0,00 

Reposició de baranes de fusta (5%) ml 18,99                         43,67   43,67 

Reposició de fites de fusta (5%) UT 98,56                           68,99 68,99 

Repintat d’elements de fusta ml 8,35                   16,71   25,06 384,27   426,04 

Manteniment paperera/any  UT 18,90                     56,70       56,70 

Manteniment de banc/any UT 98,28                 294,84           294,84 

Manteniment senyals/any UT 18,90               264,60             264,60 

Buidat de paperera (1 cop/setmana) UT 187,35                     562,05       562,05 

TOTAL COSTOS ANUALS                                 32.526,90 
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