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1

2

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Clau:

MB-15013

Títol agreujat:

Apantallament acústic. C-17. PK 27+400 al 33+400 (La Garriga), i del PJ 34+700 al 39+900 (Tagamanent). La Garriga - Tagamanent

Tipus d’estudi:

Projecte constructiu

Classe d’obra:

Millora local

Subclasse d’obra:

Apantallament acústic

Carreteres:

C-17

Municipis afectats:

La Garriga i Tagamanent

Comarca:

Vallès Oriental

Pressupost previst:

850.000.-€

ÀMBIT DEL PROJECTE
Els trams de carretera que constitueixen l’àmbit d’aplicació del present Projecte són les següents:
ORDRE D’ESTUDI Nº 150502
CRTA.

TRAM

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT CONSIDERAT

C-17

La Garriga

Carretera C-17 del PK 27+400 al 33+400

Dades procedents de
l’ordre d’estudi nº150502

C-17

Tagamanentl

Carretera C-17 del PK 34+700 al 39+900

Dades procedents de
l’ordre d’estudi nº150502

Taula 1. Trams de la carreteres objecte del present Projecte.
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128)

3 AMIDAMENTS
3.1

⋅ Ferms i paviments:

Pantalla PA-G01

⋅ Treballs previs i enderrocs:

G9GA0006

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
G22DU200 m2
123,000
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador (P - 28)
G21B1004 m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
214,000
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports (P - 19)

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
G214U020 m3 manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 15)

19,650

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
G219U040 m2
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)

35,020

G219U100 m

m3

GD5GU030 m

Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30
cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm
de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols (P - 48)

16,500

GDD1V006 u

Desaigüe de baixant, de formigó en massa fabricat in situ, inclos excavació no
classificada de terreny, formigó de neteja, encofrats i/o tivats, abocament de
formigó HM-20, vibrat i curat, connexionat i remats amb cunetes, reomplerts i
compactació, càrrega i transport a diposit dels materials resultants, totalment
acabat i rematat segons detalls de projecte. (P - 56)

1,000

XPADR001

Partida alçada a justificar per a connexió de desguàs de cuneta en pantalla PG01
a xarxa existent (P - 0)

1,000

GD5GU114 m

Bonera contínua tipus 'caz' prefabricada, amb diamètre de col·lector de 40 cm,
inclòs excavació, transport a l'abocador, base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat,
totalment acabada, segons plànols (P - 50)

237,000

GD7JLT85

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P
- 52)

1,750

pa

⋅ Fonaments:
58,320

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
G3Z1U030 m3 fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P 31)

3,888

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 37)

246,000

G3D1U100 m

Sobrepreu per entubació en micropilons de qualsevol diàmetre (P - 30)

246,000

P3D1AHZM

ud

Escapçat de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre, mitjançant medis manuals o mecànics,
inclós càrrega, transport i gestió del residu, tot inclós per poder formar l'encepat de formigó
(P - 126)

82,000

NAC07088

ud

Cap d'ancoratge de micropilons format per barres d'acer corrugat soldades a l'armadura
tubular. Inclou 4 barres de diámetre 16 mm amb les correspondents soldadures segons planol
i 3 cercols per micropilon. (P - 125)

P4Z0-61TF

m

Ancoratge de 20 mm de diàmetre, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de
formigó (P - 129)

G3D1U020 m

P3F0-D544 kg

⋅ Proteccions i senyalització:

GB2CU099 m

Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus
DB 80AS-E de GLS Prefabricados o equivalent, nivell de contenció H2, índex de
severitat B i amplària de treball W1 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una
cara, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, inclosos parts
proporcionals de transicions, terminals, ancoratges i unió amb les peces de transició
dels sistemes de contenció existents a la carretera totalment col·locada. (P - 42)

214,000

82,000

GB2CU200 u

Extrem de 2 m de llargària de barrera de seguretat simple de formigó in situ, per
a ús permanent, tipus BHSEGO/0a-H1 de GIVASA o equivalent, totalment acabat
(P - 43)

1,000

236,160

G4B0U020 kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
1.395,280
col·locat (P - 34)

Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
3.397,394
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 127)

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)

m

390,280

Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació
a rotopercusió, llots tixotròpics, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i 9 mm de gruix, injecció de morter de ciment
única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment
acabat (P - 29)

20,544

⋅ Drenatges:

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
180,600
fondària (P - 18)

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
G222U105 m3 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix,
amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de
junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 39)

53,460

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)

9,630

⋅ Partides alçades:

⋅ Pantalla:
Execució de pantalla acústica de formigó porós colorejat en mòduls i tractament d'acabat en
part posteior per a formigó a la vista, nclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics
GRP1002 m2 de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els 480,000
treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols,
sense incloure fonaments (P - 60)
P446DM8G

kg
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XPADR004

pa

Partida alçada a justificar per a reposició de col·lector (P - 0)

1,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, 820,718
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P -
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3.2

Pantalla PA-G02

⋅ Treballs previs i enderrocs:
Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
G219U040 m2
3,037
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
G219U100 m
32,141
fondària (P - 18)
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
G21B1004 m
50,000
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports (P - 19)
Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
G22DU200 m2
3,400
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador (P - 28)
Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
G21DU100 m
37,000
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

⋅ Fonaments:
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
G222U105 m3 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 11,160
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
G3Z1U030 m3 fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 0,744
31)
G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 37)
74,140
Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a
rotopercusió, llots tixotròpics, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
G3D1U020 m N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i 9 mm de gruix, injecció de morter de ciment 48,000
única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat
(P - 29)
G3D1U100 m Sobrepreu per entubació en micropilons de qualsevol diàmetre (P - 30)
48,000
Escapçat de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre, mitjançant medis manuals o mecànics,
P3D1ud inclós càrrega, transport i gestió del residu, tot inclós per poder formar l'encepat de formigó (P 16,000
AHZM
- 126)
Cap d'ancoratge de micropilons format per barres d'acer corrugat soldades a l'armadura
NAC0ud tubular. Inclou 4 barres de diámetre 16 mm amb les correspondents soldadures segons planol i 16,000
7088
3 cercols per micropilon. (P - 125)
Ancoratge de 20 mm de diàmetre, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de formigó
P4Z0-61TF m
46,080
(P - 129)
Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
648,448
P3F0-D544 kg
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 127)
G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)
10,230
Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
G4BP0005 u
amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P 32,000
- 35)

⋅ Pantalla:

⋅ Ferms i paviments:
G9GA0006 m3
G921U020

m3

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats
en fresc i totes les feines adients (P - 39)
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
(P - 38)

2,688
61,600

⋅ Drenatges:
GDD1U012 u

GD7JNT85

m

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 55)
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

1,000

3,000

G450U040

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)
1,320
Bonera contínua tipus 'caz' prefabricada, amb diamètre de col·lector de 30 cm, inclòs
excavació, transport a l'abocador, base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
GD5GU113 m
35,000
N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat, totalment acabada, segons
plànols (P - 49)

⋅ Proteccions i senyalització:
Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus
DB 80AS-E de GLS Prefabricados o equivalent, nivell de contenció H2, índex de
severitat B i amplària de treball W1 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una
GB2CU099 m cara, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, inclosos parts 28,000
proporcionals de transicions, terminals, ancoratges i unió amb les peces de
transició dels sistemes de contenció existents a la carretera totalment col·locada.
(P - 42)
Extrem de 2 m de llargària de barrera de seguretat simple de formigó in situ,
GB2CU200 u per a ús permanent, tipus BHSEGO/0a-H1 de GIVASA o equivalent, totalment 1,000
acabat (P - 43)
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
182,560
G4B0U020 kg
col·locat (P - 34)
Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P 1,260
G450U050 m3
33)
Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb nivell de contenció H1, amplària de
treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,2 segons UNE-EN 13172, amb separador, galvanitzada en calent, incloent una tanca a cada costat del
GB2A2004 m pal de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120 20,100
cada 2 m (BMDNA2/C), elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb
una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi (P - 40)

Execució de pantalla acústica de formigó porós colorejat en mòduls i tractament d'acabat en part
posteior per a formigó a la vista, nclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport
GRP1002 m2 soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars 132,000
necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure
fonaments (P - 60)
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
P446kg en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i 310,860
DM8G
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 128)

.
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3.3

⋅ Ferms i paviments:

Pantalla PA-G03

⋅ Treballs previs i enderrocs:
Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
G22DU200 m2
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 28)
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
G21B1004 m
secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports (P - 19)
Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
G21DU100 m
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)
Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
GRE612A0 u
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km) (P - 59)
Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior > 150 cm, sense recobriment de
G21DU030 m formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 21)
Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
G214U025 m3
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)
Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
G219U040 m2
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P
G219U100 m
- 18)

G9GA0006

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix,
amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients (P - 39)

6,340

23,500
34,300
35,000

⋅ Drenatges:
GDD1U012 u

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 55)

1,000

GD7JNT85

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

6,000

G450U040

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)

36,000
6,000
1,500
14,200

GD5GU113 m

41,000

⋅ Fonaments:
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
1 G222U105 m3 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 13,680
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
2 G3Z1U030 m3 fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 0,912
31)
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 37)
90,200
Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a
rotopercusió, llots tixotròpics, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
4 G3D1U020 m N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i 9 mm de gruix, injecció de morter de ciment 60,000
única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat
(P - 29)
5 G3D1U100 m Sobrepreu per entubació en micropilons de qualsevol diàmetre (P - 30)
60,000
Escapçat de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre, mitjançant medis manuals o mecànics,
P3D16
ud inclós càrrega, transport i gestió del residu, tot inclós per poder formar l'encepat de formigó (P - 20,000
AHZM
126)
Cap d'ancoratge de micropilons format per barres d'acer corrugat soldades a l'armadura
NAC07
ud tubular. Inclou 4 barres de diámetre 16 mm amb les correspondents soldadures segons planol i 3 20,000
7088
cercols per micropilon. (P - 125)
Ancoratge de 20 mm de diàmetre, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de formigó (P
8 P4Z0-61TF m
57,600
- 129)
Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
9 P3F0-D544 kg
792,777
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 127)
12,540
10 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)

⋅ Pantalla:
Execució de pantalla acústica de formigó porós colorejat en mòduls i tractament d'acabat en part
posteior per a formigó a la vista, nclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport
GRP1002 m2 soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars 108,000
necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure
1
fonaments (P - 60)
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
P446kg en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i 200,175
DM8G
2
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 128)
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m3

2,640

Bonera contínua tipus 'caz' prefabricada, amb diamètre de col·lector de 30 cm, inclòs
excavació, transport a l'abocador, base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
40,000
N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat, totalment acabada, segons
plànols (P - 49)

⋅ Proteccions i senyalització:

GB2CU099 m

Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus DB
80AS-E de GLS Prefabricados o equivalent, nivell de contenció H2, índex de severitat B
i amplària de treball W1 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de
6 m, de dimensions i detalls segons plànols, inclosos parts proporcionals de transicions,
terminals, ancoratges i unió amb les peces de transició dels sistemes de contenció
existents a la carretera totalment col·locada. (P - 42)

40,000

GB2CU200 u

Extrem de 2 m de llargària de barrera de seguretat simple de formigó in situ, per a ús
permanent, tipus BHSEGO/0a-H1 de GIVASA o equivalent, totalment acabat (P - 43)

2,000

G4B0U020 kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
260,800
(P - 34)

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)

3.4

1,800

Pantalla PA-G04

⋅ Treballs previs i enderrocs:
Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
G22DU200 m2
perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)
G21B1004 m

63,500

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de 178,000
suports (P - 19)

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
G214U020 m3 mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)

14,150

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, 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) (P - 59)

30,000

GRE612A0 u
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existent (P - 0)

⋅ Fonaments:
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
G222U105 m3 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
G3Z1U030 m3 fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P 31)
G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 37)

Sobrepreu per entubació en micropilons de qualsevol diàmetre (P - 30)

228,000

P3D1AHZM

Escapçat de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre, mitjançant medis manuals o mecànics,
inclós càrrega, transport i gestió del residu, tot inclós per poder formar l'encepat de formigó (P 126)

76,000

Cap d'ancoratge de micropilons format per barres d'acer corrugat soldades a l'armadura
tubular. Inclou 4 barres de diámetre 16 mm amb les correspondents soldadures segons planol i 3
cercols per micropilon. (P - 125)

76,000

P4Z0-61TF

m

⋅ Proteccions i senyalització:

GB2CU099 m

Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus DB 80AS-E
de GLS Prefabricados o equivalent, nivell de contenció H2, índex de severitat B i amplària de
treball W1 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 6 m, de dimensions i
detalls segons plànols, inclosos parts proporcionals de transicions, terminals, ancoratges i unió
amb les peces de transició dels sistemes de contenció existents a la carretera totalment
col·locada. (P - 42)

199,000

GB2CU200 u

Extrem de 2 m de llargària de barrera de seguretat simple de formigó in situ, per a ús
permanent, tipus BHSEGO/0a-H1 de GIVASA o equivalent, totalment acabat (P - 43)

2,000

G4B0U020 kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 34)

1.447,440

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)

Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
3.145,335
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 127)

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)

49,500

⋅ Pantalla:
Execució de pantalla acústica de formigó porós colorejat en mòduls i tractament d'acabat en part
posteior per a formigó a la vista, nclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport
GRP1002 m2 soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars 296,000
necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure
fonaments (P - 60)
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i 760,665
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 128)

kg

3.5

m3

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 39)

⋅ Treballs previs i enderrocs:
G22DU200 m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
158,000
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

G219U040 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)

6,250

G219U100 m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària (P - 18)

51,800

G21B1004 m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports
(P - 19)

82,500

G21DU100 m

Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
140,000
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

G21H0002 u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)

1,000

G21B3002 u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 20)

1,000

G214U025 m3

Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

1,500

GRE612A0 u

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, 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) (P - 59)

10,000

G21DU030 m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior > 150 cm, sense
recobriment de formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)

3,000

19,104

⋅ Drenatges:
Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 48)

24,000

Desaigüe de baixant, de formigó en massa fabricat in situ, inclos excavació no classificada de
terreny, formigó de neteja, encofrats i/o tivats, abocament de formigó HM-20, vibrat i curat,
connexionat i remats amb cunetes, reomplerts i compactació, càrrega i transport a diposit dels
materials resultants, totalment acabat i rematat segons detalls de projecte. (P - 56)

1,000

pa Partida alçada a justificar per a connexió de desguàs de cuneta en pantalla PA-G03 a xarxa

1,000

GD5GU030 m

GDD1V006 u
XPADR003

130PL19500

9,990

Pantalla PA-T01

⋅ Ferms i paviments:
G9GA0006

1,500

Ancoratge de 20 mm de diàmetre, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de formigó (P
218,880
- 129)

P3F0-D544 kg

P446DM8G

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 52)

m

361,240

G3D1U100 m

ud

GD7JLT85
3,600

G3D1U020 m

NAC07088

Bonera contínua tipus 'caz' prefabricada, amb diamètre de col·lector de 40 cm, inclòs
excavació, transport a l'abocador, base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
199,000
de resistència característica a la compressió, rejuntat, totalment acabada, segons plànols (P 50)

54,000

Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a
rotopercusió, llots tixotròpics, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i 9 mm de gruix, injecció de morter de ciment 228,000
única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat
(P - 29)

ud

GD5GU114 m
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⋅ Moviments de terres:

⋅ Drenatges:

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
G221U115 m3 amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament
47,790
i manteniment de l'abocador (P - 24)

Cuneta triangular tipus C4 de 0,85 m d'amplada i 0,20 m de fondària, amb un revestiment mínim de
GD57U524 m 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de 140,000
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 46)

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
G222U105 m3 proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)

GD5JU010 u
2,250

⋅ Fonaments:

GB2CU033

Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus DB 80AS-F de GLS
Prefabricados o equivalent, nivell de contenció H2, índex de severitat B i amplària de treball W3
m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons 154,000
plànols, inclosos parts proporcionals de transicions, terminals, ancoratges i unió amb les peces de
transició dels sistemes de contenció existents a la carretera totalment col·locada. (P - 41)

GB2CU200

u

Extrem de 2 m de llargària de barrera de seguretat simple de formigó in situ, per a ús permanent, tipus
BHSEGO/0a-H1 de GIVASA o equivalent, totalment acabat (P - 43)

1,000

MHMY0002 u

Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, d'entre 5 i
10 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques (P - 124)

1,000

GBBZA001

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm
de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa
base i formigonament del dau (P - 44)

1,000

MBBY0002

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals (P - 123)

1,000

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
3,072
G3Z1U030 m3
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 31)
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 36)

222,720

Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a
rotopercusió, llots tixotròpics, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i 9 mm de gruix, injecció de morter de ciment 198,000
única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat (P
- 29)

G3D1U100 m

Sobrepreu per entubació en micropilons de qualsevol diàmetre (P - 30)

NAC07088

ud

Cap d'ancoratge de micropilons format per barres d'acer corrugat soldades a l'armadura
tubular. Inclou 4 barres de diámetre 16 mm amb les correspondents soldadures segons planol i 3 66,000
cercols per micropilon. (P - 125)

P3D1AHZM

ud

Escapçat de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre, mitjançant medis manuals o mecànics,
inclós càrrega, transport i gestió del residu, tot inclós per poder formar l'encepat de formigó (P - 66,000
126)

P4Z0-61TF

m

Ancoratge de 20 mm de diàmetre, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de formigó (P
190,080
- 129)

P3F0-D544 kg

198,000

Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
2.677,813
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 127)

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)
G4BP0005 u

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P - 24,000
35)

Subministrament i instal·lació de pantalla acústica tipus panell verd i revegetable en mòduls,
inclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, per part
GRP1N10 m2
420,000
proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta
instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments (P-42) (P - 61)
kg

⋅ Sistema de reg:
FDK2NPN2 u

Pericó de registre per by-pass mestre de 1,20 x 0,60 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 de
maó calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de grava de 20 cm. Inclosa les tapes i marcs de
fosa ductil de 60x60 cm. Inclou demolició de paviment, excavació i reposició per deixar la unitat
d'obra completament acabada (P - 3)

1,000

FDK2M001 u

Pericó de registre de 0,60 x 0,60 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 de maó calat de
29x14x10 cm. asentada sobre llit de grava de 20 cm, inclosa la tapa i marc de fosa segons
indica el Plec de Condicions Tècniques per a les instal·lacions de reg de Parcs i Jardins de
Barcelona. Inclou demolició de paviment, excavació i reposició per deixar la unitat d'obra
completament acabada (P - 1)

4,000

FDK2M002 u

Pericó regist. fàbrica maó, 120x60x60cm, p/inst.serveis (P - 2)

1,000

30,720

⋅ Pantalla:

P446DM8G

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb 773,618
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 128)

Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 0,4 m d'amplària, amb
G222R002 ml mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 25)

90,000

FJMZUR60

u

Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a
escomesa prevista en el projecte, connexions, permisos i accessoris tot inclòs. (P - 7)

1,000

FJSZM004

u

Subministrament i instal·lació de by-pass mestre de 2´´ format per electrovàlvula, tres vàlvules
mascle de record pla, amb dos colzes (mascle i femella) i dues Te de llautó, que suporti pressions
de 10 atm de treball. Instal·lada dins pericó, inclosos segellats (P - 14)

1,000

⋅ Ferms i paviments:
G9GA0006

130PL19500

1,000

⋅ Proteccions i senyalització:

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
G222U105 m3 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 34,560
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)

G3D1U020 m

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols (P - 51)

m3

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 39)

14,784
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3.6

Pantalla PA-T02

⋅ Treballs previs i enderrocs:

FJSZM002

u

4,000
Subministrament i instal·lació de by-pass sectorial per reg per degoteig de 1 1/2´´ format per
electrovàlvula, tres vàlvules mascle de record pla, amb dos colzes (mascle i femella) i dues Te de
llautó, filtre i regulador de pressió amb manòmetre que suporti pressions de 10 atm de treball.
Instal·lada
dins
pericó.
Inclosos
segellats
(P - 13)

FJSA3M01

U

Programador, alimentació amb pila de 9VDC i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per internet (P
- 11)

1,000

FJSA3M02

u

Programador alimentació amb pila de 9VDC i sortida per 2 estacions, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per internet (P
- 12)

2,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
FG22TK1K m mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 6)

3,000

FFB29455

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
m nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 5)

88,000

FFB26455

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
m nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 4)

7,000

FJS5VM01

u

Vàlvula ràcord pla de 1 1/2'', instal·lada en pericó (P - 9)

4,000

FJS5VM02

u

Execució de desguàs per a reg de degoteig, sortint de pericó amb tubular de PVC D200mm,
formigonat, connectat a imbornal (P - 10)

4,000

FJS51632

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
m integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa 282,500
inclosos (P - 8)

⋅ Plantacions:

GR68U103 u

Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar
(h=40-100 cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 3), entutorada, en C -3 L i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació
560,000
de protector de base, 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 (P - 58)

GR3PU030 m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 57)

47,790

⋅ Partides alçades
XPADR002

pa

Partida alçada a justificar per a execució de mota de terres (P - 0)

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
G22DU200 m2
41,600
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador (P - 28)
G21B1004 m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
60,000
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports (P - 19)

G21DU100 m

Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
37,000
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

G21B3002 u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
1,000
dels materials resultants (P - 20)

⋅ Moviments de terres
Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
G221U115 m3
9,370
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P 24)
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
G222U105 m3
12,150
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 26)

⋅ Fonaments:
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
G222U105 m3 incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)

17,712

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització
G3Z1U030 m3 sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat (P - 31)

1,574

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 36)

94,720

G3D1U020 m

Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent
excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i 9 mm de gruix,
injecció de morter de ciment única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, repetitiva o
repetitiva selectiva, totalment acabat (P - 29)

126,000

G3D1U100 m

Sobrepreu per entubació en micropilons de qualsevol diàmetre (P - 30)

126,000

NAC07088

ud

Cap d'ancoratge de micropilons format per barres d'acer corrugat soldades a l'armadura
tubular. Inclou 4 barres de diámetre 16 mm amb les correspondents soldadures segons
planol i 3 cercols per micropilon. (P - 125)

42,000

P3D1AHZM

ud

Escapçat de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre, mitjançant medis manuals o
mecànics, inclós càrrega, transport i gestió del residu, tot inclós per poder formar l'encepat
de formigó (P - 126)

42,000

P4Z0-61TF

m

Ancoratge de 20 mm de diàmetre, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de
formigó (P - 129)

80,640

1,000

P3F0-D544 kg

Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
1.253,245
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 127)

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)

130PL19500

15,744
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⋅ Pantalla:

excavació i reposició per deixar la unitat d'obra completament acabada (P - 1)

Subministrament i instal·lació de pantalla acústica tipus panell verd i revegetable en mòduls, inclosos el
subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, per part proporcional
208,000
GRP1N10 m2
d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació,
totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments (P-42) (P - 61)
P446DM8G

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb 357,175
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 128)

kg

FDK2M002 u

1,000

Pericó regist. fàbrica maó, 120x60x60cm, p/inst.serveis (P - 2)

Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 0,4 m d'amplària, amb mitjans
G222R002 ml mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 25)

18,000

FJMZUR60

u

Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a escomesa
prevista en el projecte, connexions, permisos i accessoris tot inclòs. (P - 7)

1,000

FJSZM004

u

Subministrament i instal·lació de by-pass mestre de 2´´ format per electrovàlvula, tres vàlvules mascle de
record pla, amb dos colzes (mascle i femella) i dues Te de llautó, que suporti pressions de 10 atm de treball.
Instal·lada dins pericó, inclosos segellats (P - 14)

1,000

FJSZM002

u

⋅ Ferms i paviments:
G9GA0006

m3

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients (P - 39)

5,568

⋅ Drenatges:
GD7JNT85

m

2,520

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)

2,520

GD57U615 m

Subministrament i instal·lació de by-pass sectorial per reg per degoteig de 1 1/2´´ format per
electrovàlvula, tres vàlvules mascle de record pla, amb dos colzes (mascle i femella) i dues Te de llautó, filtre
i regulador de pressió amb manòmetre que suporti pressions de 10 atm de treball. Instal·lada dins pericó.
Inclosos
segellats
(P - 13)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular
14,000
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 53)

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
G228U010 m3 inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 27)

Cuneta profunda trapezoïdal d'1,00/0,25 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
55,000
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 47)

⋅ Proteccions i senyalització:
Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus DB 80AS-F de GLS
Prefabricados o equivalent, nivell de contenció H2, índex de severitat B i amplària de treball W3
GB2CU033 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons 148,000
plànols, inclosos parts proporcionals de transicions, terminals, ancoratges i unió amb les peces de
transició dels sistemes de contenció existents a la carretera totalment col·locada. (P - 41)
GB2CU200 u

Extrem de 2 m de llargària de barrera de seguretat simple de formigó in situ, per a ús permanent,
tipus BHSEGO/0a-H1 de GIVASA o equivalent, totalment acabat (P - 43)

1,000

MBBY0002 u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a
màxim amb mitjans manuals (P - 123)

1,000

GBBZA001 u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del dau (P - 44)

1,000

1,000

FJSA3M01

U

Programador, alimentació amb pila de 9VDC i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per internet (P - 11)

1,000

FJSA3M02

u

Programador alimentació amb pila de 9VDC i sortida per 2 estacions, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per internet (P - 12)

1,000

FFB29455

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
m SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa (P - 5)

15,000

FFB26455

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
m SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa (P - 4)

6,000

FJS5VM01

u

Vàlvula ràcord pla de 1 1/2'', instal·lada en pericó (P - 9)

2,000

FJS5VM02

u

Execució de desguàs per a reg de degoteig, sortint de pericó amb tubular de PVC D200mm, formigonat,
connectat a imbornal (P - 10)

2,000

FJS51632

m

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
144,500
cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 8)

⋅ Plantacions:
Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=40-100
cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 3), entutorada, en C -3 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m,
GR68U103 u
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, incorporació 208,000
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 (P - 58)
Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
GR3PU030 m3
18,744
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 57)

⋅ Sistema de reg:
FDK2NPN2 u

Pericó de registre per by-pass mestre de 1,20 x 0,60 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 de maó
calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de grava de 20 cm. Inclosa les tapes i marcs de fosa ductil de
60x60 cm. Inclou demolició de paviment, excavació i reposició per deixar la unitat d'obra completament
acabada (P - 3)

1,000

FDK2M001 u

Pericó de registre de 0,60 x 0,60 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 de maó calat de 29x14x10 cm.
asentada sobre llit de grava de 20 cm, inclosa la tapa i marc de fosa segons indica el Plec de Condicions
Tècniques per a les instal·lacions de reg de Parcs i Jardins de Barcelona. Inclou demolició de paviment,

1,000

130PL19500
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3.7

⋅ Pantalla:

Pantalla PA-T03

⋅ Treballs previs i enderrocs:
Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
G22DU200 m2
21,000
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 28)
Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
G219U040 m2
11,200
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)
G219U100 m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
40,000
fondària (P - 18)

G21DU100 m

Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
40,000
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

G21B3002 u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 20)

1,000

⋅ Moviments de terres

⋅ Fonaments:

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
220,193
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P
- 128)

kg

⋅ Ferms i paviments:
G9GA0006

m3

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix,
amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients (P - 39)

11,340

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 31)

1,008

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 36)

72,640

G3D1U020 m

Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a
rotopercusió, llots tixotròpics, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2
de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i 9 mm de gruix, injecció de morter de ciment única amb
beurada de ciment CEM I 42,5 R, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat (P - 29)

66,000

G3D1U100 m

Sobrepreu per entubació en micropilons de qualsevol diàmetre (P - 30)

66,000

NAC07088

ud

Cap d'ancoratge de micropilons format per barres d'acer corrugat soldades a l'armadura tubular.
Inclou 4 barres de diámetre 16 mm amb les correspondents soldadures segons planol i 3 cercols per
micropilon. (P - 125)

22,000

P3D1AHZM

ud

Escapçat de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre, mitjançant medis manuals o mecànics, inclós
càrrega, transport i gestió del residu, tot inclós per poder formar l'encepat de formigó (P - 126)

22,000

P4Z0-61TF

m

Ancoratge de 20 mm de diàmetre, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de formigó (P 129)

63,360

Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
876,797
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 127)

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)

Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 54)

1,000

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

3,000

GD7JNT85

10,080

GD57U615 m

1,320

Cuneta profunda trapezoïdal d'1,00/0,25 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
40,000
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 47)

⋅ Proteccions i senyalització:
Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
MBBY0002 u de peu o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària 1,000
de 3 m com a màxim amb mitjans manuals (P - 123)
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit
GBBZA001 u de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, 1,000
replanteig de la placa base i formigonament del dau (P - 44)

⋅ Plantacions:

GR68U103 u

Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o
similar (h=40-100 cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 3), entutorada, en C -3 L i
clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
80,000
escocell, instal·lació de protector de base, 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 (P - 58)

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de
GR3PU030 m3 terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
(P - 57)

130PL19500

8,640

GDD1U010 u

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
G222U105 m3 proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)

P3F0-D544 kg

P446DM8G

⋅ Drenatges:

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
G221U115 m3 mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i 7,200
manteniment de l'abocador (P - 24)
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
G222U105 m3 proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs 2,430
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)

G3Z1U030 m3

Subministrament i instal·lació de pantalla acústica tipus panell verd i revegetable en mòduls,
inclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, per
GRP1N10 m2 part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a 120,000
una correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments (P-42)
(P - 61)

7,200
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l'abocador dels materials resultants (P - 45)

Pantalla PA-T04

3.8

⋅ Treballs previs i enderrocs:
Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
G22DU200 m2
153,600
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 28)
G219U040 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)

0,150

G219U100 m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària (P - 18)

2,500

G21B1004 m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports (P - 19)

23,000

G21B3002 u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 20)

⋅ Proteccions i senyalització:
Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus DB 80AS-F
de GLS Prefabricados o equivalent, nivell de contenció H2, índex de severitat B i amplària
de treball W3 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 6 m, de
184,000
GB2CU033 m
dimensions i detalls segons plànols, inclosos parts proporcionals de transicions, terminals,
ancoratges i unió amb les peces de transició dels sistemes de contenció existents a la
carretera totalment col·locada. (P - 41)
GB2CU200 u

Extrem de 2 m de llargària de barrera de seguretat simple de formigó in situ, per a ús
permanent, tipus BHSEGO/0a-H1 de GIVASA o equivalent, totalment acabat (P - 43)

1,000

MBBY0002 u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària
de 3 m com a màxim amb mitjans manuals (P - 123)

2,000

GBBZA001 u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit
de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau (P - 44)

2,000

2,000

⋅ Fonaments:
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
G222U105 m3 proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 162,000
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
G3Z1U030 m3 fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P 31)

14,400

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 36)

288,000

P4Z0-61TF

m

G4B0U020 kg

Ancoratge de 20 mm de diàmetre, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de formigó
(P - 129)

178,560

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 34)

6.253,332

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 33)

144,000

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)

14,400

3.9

Mesures de seguretat i salut

⋅ Equips de protecció individual:
H1411111 u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
10,000
homologat segons UNE-EN 812 (P - 63)

H1421110 u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
10,000
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 64)

H142CD70 u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
10,000
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 66)

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
H142AC60 u reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 65)
H1432012 u

⋅ Pantalla:

P446DM8G

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb 620,543
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 128)

kg

m3

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 39)

17,664

130PL19500

m

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
10,000
-2, -3 i UNE-EN 420 (P - 70)

H145C002 u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
10,000
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 69)

H145E003

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
H1461110 u rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 10,000
i UNE-EN ISO 20347 (P - 71)

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 74)

10,000

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 77)

10,000

H1482320 u

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
10,000
color groc, homologada segons UNE-EN 340 (P - 75)

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%H1483344 u 35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 10,000
UNE-EN 340 (P - 76)

⋅ Drenatges:
GD57U523

10,000

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
H1462241 u encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 10,000
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 72)

⋅ Ferms i paviments:
G9GA0006

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
10,000
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 67)

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 68)

Execució de pantalla acústica de polimetacrilat de 15 mm de gruix i perfils angulars de 5 mm lacats
en color, inclosos perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i
GRP3003 m2
180,000
fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació, totalment
acabada segons plànols (P - 62)

3,000

Cuneta triangular tipus C3 de 0,70 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a

130,000

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
H1489790 u color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 10,000
340 (P - 81)
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H1487460 u

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 78)
H1485800 u

10,000

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
10,000
UNE-EN 471 (P - 79)

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
H148D900 u
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 82)

2,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
H147D405 u element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 73)

3,000

H1511015 m2

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P - 83)

20,000

H1511017 m2

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs (P - 84)

20,000

Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer
H1511212 m2 amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de
diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix (P - 85)

30,000

H1512021 m2

Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla,
posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)

20,000

H152U000 m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a
200,000
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 87)

H1534001 u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
100,000
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 88)

H153A9F1 u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs (P - 89)

2,000

HBBAA005 u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 91)

2,000

HBBAB115 u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 92)

2,000

HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 93)

2,000

HM31161J u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

2,000

⋅ Implantació provisional del personal d’obra
H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus 60,000
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 90)

HBC11D01

u

Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal amb
banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge (P - 94)

1,000

HBC1D081

m

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 95)

10,000

HBC1E001

u

Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
10,000
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 96)

HBC1JF01

u

Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs (P - 97)

HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P
- 100)

2,000

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
HQU1D150 mes 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 101)

7,000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P 102)

2,000

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
HQU1E170 mes
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 103)

7,000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 104)

2,000

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m
d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit
HQU1H110 mes
químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P 105)

7,000

HQU22301 u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 106)

4,000

HQU25201 u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P 107)

2,000

HQU27502 u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P
- 108)

1,000

HQU2AF02 u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 109)

1,000

HQU2E001 u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 110)

1,000

HQU2GF01 u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 111)

3,000

HQU1B330 u

⋅ Sistemes de protecció col·lectiva:
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tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 99)

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
10,000
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 (P - 80)

HQU1D350 u

HQU1E370 u

4,000
7,000
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3.10

Gestió de residus

4 RESUM PRESSUPOST

⋅ Gestió interna de residus:
I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 112)

PANTALLA PA-G01
78,385

I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat (P - 113)

0,130

I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 122)

7,400

I2RA8580

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
m3 una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 118)

0,583

I2RA8680

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
m3 perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 59,498
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 119)

I2RA8890

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb
m3 una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la 14,570
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 120)

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
I2RA61H0 m3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 115)

0,005

I2RA6770

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
m3 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 117)

0,566

I2RA8960

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no
m3 perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 121)

0,033

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
I2RA63G0 m3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 116)

3,000

Pantalla

89.933,56.-€
19.677,34.-€

Proteccions i senyalització

28.802,37.-€

PANTALLA PA-G02
Treballs previs i enderrocs

3.12

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament
i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció
de l'Obra (P - 130)

24.892,69.-€

Ferms i paviments

1.842,93.-€

Drenatges

3.138,33.-€

Proteccions i senyalització

5.675,71.-€

PANTALLA PA-G03
Treballs previs i enderrocs

XPA100OC

pa

Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció (P - 0)

Pantalla

20.264,37.-€
638,95.-€

Drenatges

3.705,16.-€

Proteccions i senyalització

5.831,20.-€

Treballs previs i enderrocs

177.723,41.-€
3.255,72.-€

Fonaments

70.728,01.-€

Pantalla

55.940,14.-€
1.925,30.-€
18.571,79.-€
27.302,45.-€
182.775,92.-€

Treballs previs i enderrocs

890,89.-€

Moviments de terra

200,36.-€

Fonaments

32.031,20.-€

Pantalla

38.017,30.-€

Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització

561,14.-€
2.681,71.-€
18.984,85.-€

Sistema de reg

8.410,71.-€

Plantacions

2.813,40.-€

PANTALLA PA-T02
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3.205,63.-€
18.315,28.-€

PANTALLA PA-T01

1,000

51.960,59.-€

Fonaments

Ferms i paviments

Reposicions

954,89.-€

Pantalla

PANTALLA PA-G04

1,000

52.080,08.-€
15.575,53.-€

Proteccions i senyalització

PPA0U001

5.000,00.-€

Fonaments

Ferms i paviments

Organització i desenvolupament de l’obra

2.070,42.-€

Drenatges

Drenatges

3.11

3.583,65.-€
76.343,66.-€

Partides alçades

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
78,255
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 114)

m3

225.411,00.-€

Fonaments
Ferms i paviments

⋅ Gestió externa de residus:

I2R642E0

Treballs previs i enderrocs

104.591,56.-€

Treballs previs i enderrocs

890,89.-€

Moviments de terra

200,36.-€
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Fonaments

32.031,20.-€

Pantalla

38.017,30.-€

Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització

561,14.-€
2.681,71.-€
18.984,85.-€

Sistema de reg

8.410,71.-€

Plantacions

2.813,40.-€

PANTALLA PA-T03
Treballs previs i enderrocs
Moviments de terra

45.427,65.-€
903,23.-€
69,15.-€

Fonaments

18.353,40.-€

Pantalla

21.959,76.-€

Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
Plantacions
PANTALLA PA-T04
Treballs previs i enderrocs

870,74.-€
2.071,35.-€
118,11.-€
1.081,91.-€
120.199,68.-€
441,08.-€

Fonaments

37.022,77.-€

Pantalla

55.525,63.-€

Ferms i paviments

1.780,18.-€

Drenatges

1.797,90.-€

Proteccions i senyalització
MESURES DE SEGURETAT i SALUT
GESTIÓ DE RESIDUS
ORGANITZACIÓ i DESENVOLUPAMENT DE LES
OBRES
REPOSICIONS

23.632,12.-€
11.653,87 .-€
2.306,04 .-€
57.908,93.-€
6.000,00.-€

DESPESES ACCIÓ CULTURA

15.807.70.-€

Pressupost execució material

1.053.846,43-€

Pressupost per contracte amb I.V.A

1.517.433,48-€

PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ

1.517.433,48-€
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OBJECTE DEL PROJECTE

1

El “Projecte constructiu. Millora local. Apantallament acústic. Carretera C-17 entre el PK 27+400 i el
33+450 (TM La Garriga), i entre el PK 34+700 i el 39+950 (TM Tagamanent). Tram: La Garriga –
Tagamanent. Clau: MB-15013” té com objecte definir les mesures correctores de l’impacte acústic als
municipis de la garriga i Tagamanent a causa del soroll provocat pel trànsit de la carretera C-17,
estudiant les necessitats de realitzar mesures correctores de l’impacte acústic i en el cas que es superin
els valors límit dimensionar i projectar pantalles acústiques per a la seva execució. En els casos que no
sigui viable actuar sobre el camí de propagació del soroll del trànsit, les actuacions en façana seguiran
una altra via ja que el present projecte únicament recull les actuacions sobre el domini públic de la
carretera.

ANTECEDENTS

2
2.1

Ordre d’estudi

En data 21 de maig de 2015 es redacta l’Ordre d’estudi nº 150502 signada pel Directora General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.
El resum de l’ordre d’estudi és el següent:

TÍTOL
Millora local. Apantallament acústic. Carretera C-17 entre el PK 27+400 i el 33+450 (TM La Garriga), i
entre el PK 34+700 i el 39+950 (TM Tagamanent). Tram: La Garriga – Tagamanent.
DADES GENERALS
Clau: MB-15013
Títol abreujat: Apantallament acústic. C-17. PK 27+400 al 33+400 (La Garriga), i del PK 34+700 al
39+900 (Tagamanent). La Garriga – Tagamanent.
Tipus d’estudi: Projecte constructiu.
Classe d’obra: Millora local
Subclasse d’obra: Apantallament acústic

CONDICIONANTS
Serà d’aplicació la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, en vigor des de l’11
d’octubre de 2002, i del Reglament que la desenvolupa mitjançant el Decret 176/2009, de 10 de
novembre.
El projecte ha de contenir un Estudi Acústic de detall que inclogui mesuraments in situ de llarga durada
per conèixer l’estat actual, i validar el model basat en mètodes de càlcul (simulació) tal com especifica
l’Annex 8 de la Llei 16/2002. Serna sis (6) mesures, enteses com a sis punts de mesura en façana, 3 a
la Garriga i tres a Tagamanent, la ubicació dels quals es decidirà d’acord amb els responsables tècnics
de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.
El projecte haurà de proposar diferents alternatives constructives per poder avaluar i escollir la solució
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òptima a desenvolupar i, en el cas de que la solució passi per un apantallament acústic, la tipologia de
pantalla proposada, especialment pel que fa als materials, capacitat fonoabsorvent i el seu tractament
per resistir a la intempèrie, haurà d’estar suficientment justificada i garantida.
D’altra banda, es tindran en compte criteris de continuïtat de tipologia en actuacions semblants en el
mateix itinerari i zona. La tipologia de les pantalles acústiques haurà de presentar unes característiques
òptimes a nivell d’impacte visual, conservació i manteniment posterior de les mateixes.
Es durà a terme un estudi específic de l’afectació que la instal·lació de la pantalla acústica produeix
sobre el drenatge de la carretera, i es prendran les mesures correctores adequades al respecte.
Els mètodes constructius proposats hauran de ser tals que minimitzin les afectacions de trànsit durant
l’execució de les obres. S’estudiarà en detall l’organització de les obres especificant les restriccions de
trànsit de les diferents fases que es plantegin.
Es realitzaran un mínim de 8 calicates mecàniques fins una profunditat de 3 metres, o fins el substrat
rocós, per verificar/determinar la cota de fonamentació de les pantalles acústiques.
Igualment s’indicaran, si escau, les ocupacions temporals que calguin per accedir als punts de treball de
la barrera acústica a implantar o bé per l’execució de la mateixa, plantejant itineraris alternatius si fos
necessari, el disseny dels quals s’inclouria a l’annex de ferms i al de Moviment de terres.
Pel que fa a l’annex de climatologia, hidrologia i drenatge, es restringirà aquest darrer capítol, cas que
per a la disposició de les pantalles, si fos aquesta la solució projectada, calgués disposar o modificar
algun element de l’esmentat capítol.
Veure document a l’Annex 01. Antecedents.

2.2

Estudi acústic realitzat al terme municipal de la Garriga

En data juny de 2014 el Servei d’Avaluació i Seguiment de Projectes de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre pertanyent al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, redacta un Estudi acústic al terme municipal de la Garriga (Vallès Oriental),
entre el P.K. 27+400 i el 33+450 dins terme municipal de la Garriga (Vallès Oriental).

Plànol 1. Zonificació de l’Estudi Acústic de la Garriga. Font: Estudi acústic. TM la Garriga. Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat.

L’estudi zonifica el tram objecte d’estudi en relació als habitatges de la següent forma:
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Plànol 4. Zona receptora sud. Font: Estudi acústic. TM la Garriga. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.
Plànol 2. Zona receptora nord. Font: Estudi acústic. TM la Garriga. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.

A continuació es mostra la taula resum dels resultats:
ZONA

ZONA
SUD

ZR1

ZR2

Plànol 3. Zona receptora centre. Font: Estudi acústic. TM la Garriga. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.
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ZR3

Receptors

LAr (dBA)
Dia

Tarda

Nit

PANTALLES
(m2)

LAr (dBA) amb Pantalles
Dia

Tarda

Nit

R1

56

54

48

56

54

48

R2 PB

54

52

46

54

52

46

R2 1P

57

54

49

57

54

49

R3 2P

59

56

51

59

56

51

R3-1 PB

59

57

52

59

57

52

R3-1 1P

62

59

54

62

59

54

R3-1 2P

64

61

56

64

61

56

R4 1P

69

66

61

69

66

61

No es
proposen
mesures
correctores.
Sembla que
no és un
habitatge
(Receptor R4).

R5 PB

53

51

45

53

51

45

R5 1P

57

55

49

57

55

49

R6 PB

59

56

51

59

56

51

R6 1P

62

60

54

62

60

54

R7 PB

61

58

53

61

58

53

R8

71

68

63

59

57

51

R9 PB

64

62

57

63

60

55

R9 1P

65

63

57

63

61

55

61

58

53

59

56

51

58

56

50

R10

64

62

56

R11

64

61

56

R12

58

56

51

-

144 (3x48)
192 (3x64)

120 (3x40)
384 (3x128)
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ZONA

ZR4

ZR5

ZONA
NORD
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Receptors

LAr (dBA)
Dia

Tarda

Nit

R13

58

56

R14

58

R15
R16 PB

PANTALLES
(m2)

LAr (dBA) amb Pantalles
Dia

Tarda

Nit

50

58

56

50

56

50

57

55

50

62

60

54

61

58

53

56

53

48

54

51

46

R16 1P

59

56

51

56

53

48

R16 2P

62

59

54

58

56

50

R16 3P

64

62

56

60

58

52

R17 PB

57

54

49

54

51

46

R17 1P

59

57

51

55

53

47

R17 2P

61

59

54

57

54

49

R17 3P

63

61

56

58

56

51

R18 PB

56

53

48

54

51

46

R18 1P

58

56

50

56

53

48

R18 2P

61

58

53

57

55

50

R18 3P

62

60

55

59

57

51

R19 PB

51

49

43

51

49

43

R19 1P

56

54

48

56

53

48

R20 PB

62

60

55

60

58

52

R20 1P

65

62

57

62

60

R21 PB

65

62

57

60

R21 1P

67

65

59

R22 PB

63

61

55

R22 1P

66

64

58

R23 PB

63

61

55

312 (3x104)

ZONA

Receptors

LAr (dBA)
Dia

Tarda

Nit

R32 PB

55

52

R32 1P

57

R32 2P

58

PANTALLES
(m2)

LAr (dBA) amb Pantalles
Dia

Tarda

Nit

47

55

52

47

54

49

57

54

49

56

50

58

56

50

LAr: Valor d’avaluació. PB: Planta baixa. 1P: Primera Planta. 2P: Segons Planta
Taula 1. Taula resum de resultats. Font: Estudi acústic. TM la Garriga. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.

Veure document citat a l’Annex 01. Antecedents.

Estudi acústic realitzat al terme municipal de Tagamanent

2.3

En data novembre de 2014 el Servei d’Avaluació i Seguiment de Projectes de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre pertanyent al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, redacta un Estudi acústic al terme municipal de Tagamanent (Vallès Oriental),
entre el P.K. 34+730 i el 39+950 dins terme municipal de la Garriga (Vallès Oriental).
A continuació es mostra la taula resum dels resultats:
Receptor

LAr (dBA)

PANTALLES

Dia

Tarda

Nit

R1 PB

62

60

54

55

R1 1a. P

68

66

60

58

52

R1 2a. P

69

66

61

62

60

55

R2 PB

62

60

54

58

56

50

R2 1a. P

68

66

61

61

59

53

R4 PB

61

59

57

55

49

R5

54
62

(m2)
Degut a
l’altura de
l’edifici
caldrien
pantalles de
6 m.
d’alçada. No
viable.

LAr (dBA) amb pantalles
Dia

Tarda

Nit

62

60

54

68

66

60

69

66

61

62

60

54

68

66

61

53

61

59

53

52

46

54

52

46

60

54

62

60

54

57

54

49

R23 1P

66

64

58

60

58

52

R6

R24 PB

66

63

58

61

58

53

R7

57

54

49

R24 1P

69

67

61

64

62

57

R8

57

55

50

57

55

50

R25 PB

62

60

54

58

56

50

R9

56

54

48

56

54

48

R25 1P

66

63

58

61

59

53

R12 PB

61

59

53

61

59

53

R26 PB

67

64

59

58

55

50

R13

65

62

57

62

60

54

R26 1P

72

70

64

67

65

59

R14 PB

57

54

49

57

54

49

R27 PB

62

59

54

59

56

51

R14 1a. P

60

58

52

60

58

52

56

54

48

56

54

48

56

54

49

54

52

46

59

57

51

224 (4x56)

----

102 (3 x 34)

R27 1P

65

62

57

62

59

54

R16

R28 PB

57

55

49

57

55

49

R17

56

54

49

R28 1P

61

59

53

61

59

53

R18 PB

54

52

46

R29

58

56

50

58

56

50

R18 1a. P

59

57

51

R30 PB

58

51

46

58

51

46

R20 PB

56

54

48

56

54

48

R30 PB

59

54

49

59

54

49

R20 1a. P

61

58

53

61

58

53

R31 PB

57

54

49

57

54

49

R21*

64

62

56

64

62

56

R31 1P

58

56

50

58

56

50

R22

63

60

55

63

60

55

-

----
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LAr (dBA)

PANTALLES

Dia

Tarda

Nit

(m2)

R23 PB

59

57

R23 1a. P

62

R24 PB
R24 1a. P

Receptor

2.4

LAr (dBA) amb pantalles
Dia

Tarda

Nit

51

59

57

51

60

54

62

60

54

65

63

58

68

65

60

R25 PB

68

65

60

R27 PB

65

63

58

R27 1a. P

66

64

59

R28

62

60

55

R33

67

65

59

R33 Lateral PB

58

55

50

R33 Lateral
1a. P

62

59

R34

61

R35

Encàrrec

En data 26 de novembre de 2015 s’acorda adjudica a Medis, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial,
S.L.P. (Núm. Referència: CN1059036) el Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció
del projecte constructiu de millora local. Apantallament acústic. Carretera C-17 entre el PK 27+400 i el
33+450 (TM la Garriga) i entre el PK 34+700 i el 39+950 (TM Tagamanent). Tram: La Garriga –
Tagamanent. Clau: MB-15013.

61

59

53

65

63

55

63

60

55

65

63

58

66

64

59

Durant la redacció del present projecte s’han realitzat les següents reunions:

62

60

55

- Reunió de seguiment de 3 d’octubre de 2016.

63

61

55

- Reunió de presentació de l’estudi acústic del projecte de 19 d’octubre de 2016.

57

54

49

- Reunió de la visita als veïns afectats de 29 de novembre de 2016.

54

61

58

53

59

53

61

59

53

62

59

54

62

59

54

R37

59

56

51

59

56

51

R38

52

50

45

52

50

45

R39

53

50

45

53

50

45

68

65

60

68

66

60

360 (3x90)
Segons
simulació
pantalles 10
m. alçada. No
viable
----

90 (3 x 30)

----

Segons
simulació
pantalles 10
m. alçada. No
viable

R42 PB

68

65

60

R42 1a. P

68

66

60

R43

58

56

50

58

56

50

R44 PB

54

52

47

54

52

47

R44 1a. P

62

59

54

62

59

54

R46

62

59

54

62

59

54

----

R49

60

57

52

60

57

52

R50

59

56

51

59

56

51

R51 PB

54

53

47

54

53

47

R511a. P

58

56

50

58

56

50

2.5

Reunions

Veure actes de reunions a l’Annex 01. Antecedents.

*No es considera en ser posterior a l’entrada en vigor de la llei 16/2002.
LAr: Valor d’avaluació. PB: Planta baixa. 1P: Primera Planta. 2P: Segons Planta
Taula 2. Taula resum de resultats. Font: Estudi acústic. TM Tagamanent. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.

Veure document citat a l’Annex 01. Antecedents.
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ESTUDI ACÚSTIC

3
3.1

Objecte

En l’annex núm.03 es desenvolupa l’estudi acústic, l’objecte del qual esper una banda, avaluar l'impacte
acústic que provoca el funcionament de la carretera C-17 al seu pas pels termes municipals de La
Garriga i Tagamanent (Vallès Oriental), definint la zona de soroll o banda d’impacte, a l’entorn de la
infraestructura, i proposar les mesures atenuants més adients per a evitar l'impacte acústic sobre els
receptors, i per una altra banda, caracteritzar l’ambient acústic actual i estudiar els nivells d’immissió
sonora a l’ambient exterior.

3.2

Metodologia

La metodologia per a la realització de l’estudi acústic ha estat la següent:
- Identificació i caracterització del tram d’estudi de la carretera C-17 segons les dades del Pla
d’Aforaments més recent (2014).
- Càlcul de les zones de soroll.
- Identificació dels habitatges exposats al soroll del trànsit de la carretera C-17 en els dos trams
d’estudi, dins els termes municipals de la Garriga i Tagamanent.
- Treball de camp per tal verificar els habitatges objecte del present estudi (Tipus, plantes, etc..) i
descartar aquells que queden fora (Edificis en ruïnes, indústries, comerços, coberts...).
- Càlcul dels nivells d’immissió dels habitatges identificats situant tants receptors com plantes tenen els
habitatges.
- En cas de superar els valors límit, estudi de les mesures correctores més apropiades. Càlcul de les de
les dimensions de les pantalles acústiques realitzant diferents hipòtesis pel que fa a l’altura i
longitud.
- Càlcul dels nivells d’immissió amb les pantalles acústiques proposades.

3.3

Mètode de càlcul

El mètode de càlcul utilitzat per a l’avaluació dels índexs de soroll és el mètode nacional de càlcul francès
NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB); i NMPB, versió Fer. Pel que fa a les dades d’entrada sobre
l’emissió, aquests documents es remeten a la Guia del soroll dels transports terrestres, apartat previsió de
nivells sonors, CETUR 1980, que és el recomanat a l’Annex 8 de la Llei 16/2002. El Programari utilitzat es
CADNA versió 3.7.
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3.4

Definició de les mesures atenuadores

A les zones receptores localitzades actualment s’han considerat com a objectiu, a l’hora d’avaluar la
necessitat d’establir mesures correctores, assolir en les zones possiblement afectades, els següents valors
límit d’immissió sonora a l’ambient exterior:
Habitatges situats al costat de infraestructures viàries existents actualment, valors límit d’immissió
en període de dia i de vespre (7-23 h) de 65 dBA i en període nocturn (23-7h) de 55 dBA.
Amb aquesta consideració, a continuació es resumeixen les mesures atenuadores del soroll que es proposen
per als receptors que superin els llindars establerts per la legislació vigent:
Es recomana la implantació de mesures correctores en els receptors núm. G-R08, G-R09,
G-R10, G-R11, G-R12, G-R13, G-R14, G-R15, G-R21, G-R23, G-R24, G-R30, G-R31, GR36, G-R37, G-R38, G-R39, G-R40, G-R41, G-R42, G-R43, G-R44, G-R45, G-R46 i GR47 al T.M. de la Garriga i en els receptors núm. T-R09, T-R15, T-R19. T-R25, T-R26, TR27, T-R28, T-R30, T-R31, T-R32, T-R33, T-R38, T-R43 i T-R45 al T.M. de Tagamanent.
En els receptors núm. G-R08, G-R09, G-R10, G-R11, G-R12, G-R13, G-R14, G-R15 al
T.M. de la Garriga no es viable la col·locació d’un pantalla acústica. La topografia
existent i la proximitat de la carretera en una zona de molt mala visibilitat pel conductor
fa del tot inviable la col·locació de pantalles.

El receptor T-R28 és propietat del Bisbat. S’elimina la pantalla acústica que li
correspondria ja que segons dades aportades per l’Ajuntament de Tagamanent el rector
no pernocta a la rectoria i el Bisbat no s’ha posicionat en contra.
El receptor T-R43 actualment no està habitat. Desprès de realitzar visita a la zona no es
considera la instal·lació de pantalla acústica
A la resta de receptors, G-R21, G-R23, G-R24, G-R37, G-R38, G-R39, G-R40, G-R41,
G-R42, G-R43, G-R44 i G-R45 al T.M. de la Garriga i en els receptors T-R15, T-R19. TR25, T-R26 i T-R38 l T.M. de Tagamanent es recomana la execució de noves pantalles
acústiques.
La pantalla corresponent als receptors G-R39, G-R40, G-R41, G-R42, G-R43, G-R44 i GR45 al T.M. de la Garriga s’ha dimensionat per tal de protegir el receptor G-R40 1P,
que dona 57 dBA de nit i per protegir les resta d’habitatges, que malgrat no superen els
valors límit, els freguen. La construcció de la pantalla i millorarà la situació fònica actual i
permet solucionar problemes futurs ja que es preveu que en un curt termini es podrien
superar els valors actuals.
La pantalla corresponent al receptor T-R38 s’allargarà fins als 117 m per tal de protegir
el receptor T-R42. A petició del veïns la pantalla serà transparent amb franges verticals

La pantalla corresponent al receptor núm. G-R36 al T.M. de la Garriga no es viable
degut a la topografia i a la configuració actual de la carretera.
En els receptors G-R46 i G-R47 al T.M. de la Garriga degut a la seva complexa ubicació
fa inviable la col·locació d’una pantalla acústica es realitzen mesures de soroll “in situ” i
com s’observa a l’apartat 7. Mesures de soroll “in situ” només es superen el valors límits
marcats per la normativa en el receptor G-R47 a ka segona planta lateral (G-R47L2P),
es proposa de fer tractament a la finestra existent en aquest lateral del receptor. Pel que
fa a la l’edifici annex al receptor G-R46 en el cas que s’hagués de fer algun tractament
es realitzaria a les dues obertures existents que donen a la carretera. L’Ajuntament de la
Garriga s’encarregarà de gestionar amb els propietaris dels receptors G-R46 i G-R47
les diferents possibilitats i es compromet a fer un estudi de la dimensió de les obertures,
tipus de vidres existents, tipus d’obertures existents (alumini, fusta, PVC,etc...).
El receptor T-R03 al T.M. de Tagamanent ja disposa d’una pantalla amb una mota de
terres executada en anteriors projectes.
En els receptors T-R09, T-R27, T-R30, T-R31, T-R32, T-R33 i T-R45 al T.M. de
Tagamanent degut a que la topografia actual i a la configuració de la carretera C-17 fa
inviable la col·locació de pantalles acústiques.
La propietat del receptor T-R27 no vol cap mesura correctora.
El receptor T-R45 es tracta d’un edifici inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya i es tractarà com a tal. La propietat va manifestar que únicament estan
habitats la planta baixa i la primera planta, a la resta de l’edifici no s’actuarà.
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3.5

Resultat final un cop aplicades les mesures correctores

PROPOSTA MESURES CORRECTORES
PROJECTE CONSTRUCTIU MB-15013

ESTUDI ACÚSTIC PROJECTE CONSTRUCTIU MB-15013. T.M. LA GARRIGA

Codi Projecte
Constructiu
MB-15013

Lr Dia
(dBA)

G-R07 PB
G-R07 1P
G-R08 1P
G-R09 1P
G-R10 PB
G-R10 1P
G-R11 PB
G-R11 1P
G-R12 PB
G-R12 1P
G-R13 PB
G-R13 1P
G-R14 PB
G-R15 PB
G-R15 1P
G-R21 2P
G-R21 3P
G-R23 2P
G-R23 3P
G-R24 2P
G-R24 3P
G-R30 PB
G-R31 PB
G-R36 PB
G-R36 1P
G-R37 PB
G-R38 1P
G-R39 PB
G-R40 PB
G-R40 1P
G-R41 PB
G-R42 PB
G-R43 PB
G-R43 1P
G-R44 PB
G-R45 PB
G-R45 1P
G-R46 PB
G-R46 1P
G-R47L2P

60
64
64
65
67
72
65
69
63
66
63
66
64
63
66
63
65
63
65
64
67
64
65
63
65
71
63
61
61
64
61
59
58
61
53
57
59
65
69
64

130PL19500

Lr Vespre Lr Nit
(dBA)
(dBA)
59
63
62
63
65
70
64
67
61
64
61
65
63
61
64
61
64
61
64
62
65
62
63
62
63
69
62
60
59
62
59
57
56
59
51
55
58
62
66
61

53
57
56
58
60
64
58
62
55
58
56
59
57
55
58
55
58
55
58
56
59
56
57
56
57
63
56
54
54
57
53
51
51
54
45
49
52
57
61
56

Altura

X

Y

Z*

1,5
4,5
4,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
1,5
4,5
7,3
10,1
7,3
10,1
7,3
10,1
1,5
1,5
1,5
4,5
1,5
4
1,5
1,5
4,5
1,5
1,5
1,5
4,5
1,5
1,5
4,5
1,5
4,5
7,5

440.351,49
440.351,49
440.254,67
440.261,96
440.291,39
440.291,39
440.273,19
440.273,19
440.253,09
440.253,09
440.247,48
440.247,48
440.250,49
440.241,91
440.241,91
440.152,67
440.152,67
440.132,56
440.132,56
440.100,77
440.100,77
439.959,89
439.961,25
439.888,65
439.888,65
440.007,66
439.970,11
440.068,32
440.072,96
440.072,96
440.076,40
440.084,06
440.093,89
440.093,89
440.104,98
440.107,44
440.107,44
439.742,34
439.742,34
439.720,48

4.616.673,54
4.616.673,54
4.616.243,86
4.616.221,33
4.616.227,47
4.616.227,47
4.616.188,30
4.616.188,30
4.616.167,55
4.616.167,55
4.616.151,25
4.616.151,25
4.616.136,22
4.616.113,13
4.616.113,13
4.615.741,26
4.615.741,26
4.615.706,34
4.615.706,34
4.615.661,47
4.615.661,47
4.615.294,81
4.615.275,81
4.615.242,75
4.615.242,75
4.614.909,60
4.614.913,71
4.614.858,46
4.614.847,20
4.614.847,20
4.614.833,64
4.614.817,01
4.614.788,32
4.614.788,32
4.614.769,11
4.614.754,39
4.614.754,39
4.613.689,50
4.613.689,50
4.613.669,23

261,18
263,68
265,82
265,12
259,55
262,55
260,62
263,62
262,98
265,98
263,66
266,66
262,76
261,67
264,67
257,73
260,53
257,98
260,78
259,63
262,43
252,79
252,66
265,88
268,88
245,30
248,46
238,90
238,60
241,10
238,32
237,26
236,37
239.37
235,19
235,09
238,09
242,63
245,63
250,50

Codi

Longitud
(m)

Altura
(m)

NIVELLS ESTIMATS AMB
MESURES CORRECTORES
PROJECTE CONSTRUCTIU
MB-15013

Superfície LAr Dia
(m2)
(dBA)

LAr Vespre
(dBA)

LAr Nit
(dBA)

Actualment existeix pantalla acústica en
aquest receptor.
La topografia actual fa inviable la
col·locació de pantalles.

La topografia actual fa inviable la
col·locació de pantalles.

PA-G01

160

3

480

PA-G02

40

3

120

58
60
57
59
60
62
59
62

57
59
56
57
58
60
57
60

51
53
50
51
52
54
52
54

La topografia actual fa inviable la
col·locació de pantalles.
PA-G03

32

3

96

PA-G04

140

2

280

La topografia actual fa inviable la
col·locació de pantalles.

61
62
58
57
59
57
55
54
57
48
53
56

60
61
56
55
58
55
53
52
55
46
51
54

54
55
51
50
53
50
47
47
50
41
46
49

PROPOSTA MESURES CORRECTORES. ESTUDI
ACÚSTIC DIRECCIÓ GENERAL
D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
TERRRESTE
Codi Estudi
Longitud
Acústic
(m)
D.G.I.M.T.
------R27 1P
R25 1P
R26 PB
R26 1P
R24 PB
R24 1P
R23 PB
R23 1P
R22 PB
R22 1P
R21 PB
R20 PB
R20 1P
R18 2P
R18 3P
R17 2P
R17 3P
R16 2P
R16 3P
R11 PB
R10 PB
R09 PB
R09 1P
R08 PB
---------------------------------R04 PB
R04 1P
R03-1-2P

Altura
(m)

Superfície
(m2)

56

4

224

104

3

312

128

3

384

40

3

120

64

3

192

48
----------------------------------

3
----------------------------------

144
----------------------------------

NIVELLS ESTIMATS AMB
MESURES CORRECTORES ESTUDI
ACÚSTIC DIRECCIÓ GENERAL
D'INFRAESTRUCTURES DE
MOBILITAT TERRRESTE
LAr Dia
(dBA)

62
61
58
67
61
64
57
60
58
61
60
60
62
57
59
57
58
58
60
59
61
63
63
59
----------------------------------

LAr Vespre LAr Nit
(dBA)
(dBA)

59
59
55
65
58
62
55
58
56
59
58
58
60
55
57
54
56
56
58
56
58
60
61
57
----------------------------------

54
53
50
59
53
57
49
52
50
53
52
52
55
50
51
49
51
50
52
51
53
55
55
51
----------------------------------
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PROPOSTA MESURES CORRECTORES
PROJECTE CONSTRUCTIU MB-15013

ESTUDI ACÚSTIC PROJECTE CONSTRUCTIU MB-15013. T.M. TAGAMANENT

Codi Projecte
Constructiu
MB-15013

Lr Dia
(dBA)

T-R09 PB
T-R09 1P
T-R15 1P
T-R19 PB
T-R25 PB
T-R25 1P
T-R26 PB
T-R27 PB

68
68
66
65
66
68
68
66

66
66
64
63
64
66
66
64

T-R27 1P

67

T-R28 PB
T-R28 1P

67
70

T-R28L2P

Lr Vespre Lr Nit
(dBA)
(dBA)

Altura

X

Y

Z*

60
61
59
57
58
60
61
58

1,5
4
4
1,5
1,5
4
1,5
1,5

438.865,92
438.865,92
438.932,45
438.975,79
439.053,80
439.053,80
439.070,46
439.146,94

4.621.406,57
4.621.406,57
4.621.194,69
4.621.122,01
4.621.014,00
4.621.014,00
4.620.976,00
4.620.903,33

362,27
364,77
354,26
348,73
346,89
349,39
346,50
363,75

65

59

4,5

439.146,94

4.620.903,33

366,75

65
68

60
62

1,5
4

439.118,32
439.118,32

4.620.817,65
4.620.817,65

342,00
344,50

66

64

58

6,8

439.116,53

4.620.807,88

342,64

T-R30 1P
T-R30 2P
T-R31 1P
T-R31 2P
T-R32 1P
T-R32 2P
T-R33 1P
T-R33 2P
T-R38 1P

64
65
64
65
64
65
64
65
63

62
63
63
63
63
63
63
63
62

57
58
57
58
57
58
57
58
56

4
6,8
4
6,8
4
6,8
4
6,8
4

439.222,95
439.222,95
439.228,95
439.228,95
439.230,01
439.230,01
439.230,96
439.230,96
439.170,94

4.620.778,32
4.620.778,32
4.620.755,32
4.620.755,32
4.620.749,48
4.620.749,48
4.620.743,45
4.620.743,45
4.620.295,95

370,90
373,70
372,60
375,40
372,64
375,44
372,75
375,55
339,84

T-R43 1P

68

67

61

4,5

439.361,19

4.619.989,69

338,14

T-R45 1P
T-R45 2P

68
69

67
67

61
61

4
6,8

439.386,96
439.386,96

4.619.944,18
4.619.944,18

335,29
338,09

130PL19500

Codi

Longitu
d (m)

Altura
(m)

Superfície
(m2)

NIVELLS ESTIMATS AMB
MESURES CORRECTORES
PROJECTE CONSTRUCTIU
MB-15013

138

3

414

PA-T02

50

4

200

PA-T03
40
3
120
La topografia actual fa inviable la
col·locació de pantalles.. El propietari no
vol MC
Receptor propietat del Bisbat. S'elimina
pantalla segons informació de
l'Ajuntament el rector no hi pernocta i el
Bisbat no s'oposa

LAr
Vespre
(dBA)

LAr Nit
(dBA)

62
62
60
63
63

60
60
58
61
61

55
55
52
56
55

60
65

58
63

53
57

R33 PB
----

63

61

56

----

30

3

NIVELLS ESTIMATS AMB
MESURES CORRECTORES ESTUDI
ACÚSTIC DIRECCIÓ GENERAL
D'INFRAESTRUCTURES DE
MOBILITAT TERRRESTE
LAr Dia
(dBA)

LAr
Vespre
(dBA)

LAr Nit
(dBA)

62
61
65
63

60
59
63
60

54
53
55
55

63

61

55

90

61

60

54

----------------------------

63

62

56

R02 1P

No s’ha pogut observar en detall

R01 1P
R01 2P

No factible execució de pantalla
acústica.

La topografia actual fa inviable la
col·locació de pantalles.

PA-T04
117
1,5
176
Actualment no esta habitat. Desprès de
visita s'elimina pantalla
L'altura del receptor fa inviable la
col·locació de pantalles.

Codi
Estudi
Altura Superfície
Longitud (m)
Acústic
(m)
(m2)
D.G.I.M.T.
R42 PB
No factible execució de pantalla
acústica.
R42 1P
---R13 PB
34
3
102
R24 PB
R24 1P
90
4
360
R25 PB
R27 PB
No factible execució de pantalla
acústica.
R27 1P

LAr Dia
(dBA)

La topografia actual fa inviable la
col·locació de pantalles.
PA-T01

PROPOSTA MESURES CORRECTORES. ESTUDI
ACÚSTIC DIRECCIÓ GENERAL
D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
TERRRESTE
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ESTUDI D’ALTERNATIVES

4
4.1

Classificació de les pantalles acústiques

La norma UNE-EN-1793-2:1997 defineix el mètode de laboratori que permet mesurar el comportament
al soroll aeri de les pantalles anti-soroll en les carreteres.
Pel seu aïllament UNE-EN-1793-2:1997, on DLR és l’índex d’avaluació del comportament de l’aïllament
al soroll aeri, calculat com la diferència entre nivells de pressió sonora ponderada A, en decibels (db).
Categoria

DLR dB

B0
B1
B2
B3

no determinat
< 15
15 a 24
< 24

Taula 3. Categories de comportament de l’aïllament (AENOR).

Per la serva absorció UNE-EN-1793-1:1998, on DLα és l’índex d’avaluació de l’absorció acústica calculat
com la diferència de nivells de pressió sonora ponderats A, en decibels (db).
Categoria
A0
A1
A2
A3
A4

DLα dB
no determinar
<4
4a7
8 a 11
> 11

Taula 4. Categories de comportament d’absorció (AENOR).

4.2

Tipus de pantalles acústiques

Existeixen diferents tipus de pantalles acústiques, aquesta varietat ve determinada pels materials
utilitzats en l’elaboració d’aquestes. Els materials utilitzats poden ser: formigó, aglomerats de fusta, suro,
metall, vidre, ... A més està sorgint una nova sèrie de materials, inclús reciclats.
Dins d’aquesta fabricació s’ha format un gran conjunt d’empreses que utilitzen diferents mètodes,
materials i disseny.
Els tipus de pantalles són:
Pantalles de mòduls transparents.
Pantalles de mòduls de formigó.
Pantalles de mòduls metàl·lics.
Pantalles de mòduls de fusta.
Pantalles panell verd.
Pantalles vegetals.
Pantalles ecològiques.
Tractaments absorbents.
Veure característiques de cada tipus de pantalla a l’Annex 05. Estudi d’alternatives tipologia de
pantalles acústiques.

130PL19500
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4.2.1 Avantatges i inconvenients de les pantalles acústiques

Els avantatges i inconvenients de les pantalles de tractaments absorbents són:

Cada tipus de pantalles acústica presenta uns avantatges i inconvenients en relació a la seva
funcionalitat, manteniment, ús, índex d’absorció, etc.

Avantatges: l’índex d’absorció pot arribar a ser de 13 a 14 dB (A).
Inconvenients: s’ha de tenir en compte que els materials utilitzats per la construcció d’aquest tipus
de pantalles acústiques han de presentar una capacitat mínima d’aïllament acústic així com la
capacitat d’absorció acústica.

En el cas de les pantalles de mòduls transparents trobem els següents avantatges i inconvenients:
Avantatges: presenta un bon aïllament, l’índex d’aïllament del soroll aeri pot arribar a ser
superior a 25 dB (A). Interfereixen poc en el paisatge de l’entorn, per tant presenten una gran
permeabilitat visual, de fàcil integració i una bona aparença estètica i la possibilitat de corbar
la pantalla.

En el cas de les pantalles panell verd trobem els següents avantatges i inconvenients:
Avantatges: bon aïllament, bona absorció, muntatge senzill, protecció anti-grafiti gràcies a la
vegetació, material 100% reciclable, vida útil elevada, bona integració paisatgística i unes
bones possibilitat estètiques.

Inconvenients: reflecteix soroll al marge contrari, cal controlar-ne el reflex lluminós ja que pot ser
perillós. Davant la seva col·locació s’ha d’analitzar el risc d’accidents per la fauna i per
l’impacte de vehicles i requereixen manteniment i tenen una durabilitat concreta i curta. També
tenen una considerable sensibilitat al vandalisme
En el cas de les pantalles de mòduls de formigó presenten els següents avantatges i inconvenients:
Avantatges: bon aïllament, l’índex absorció pot arribar a ser de 4-5 dB (A). Permet la possibilitat
de crear dissenys especials. Fàcil manteniment i molta durabilitat. En quant als seus
desavantatges.

Inconvenients: Manteniment moderat

4.3

Pantalles acústiques existents en l’àmbit d’estudi

En el present apartat es descriuen les pantalles acústiques existents en l’àmbit d’estudi, carretera C-17
abans i desprès de la zona on es desenvolupa el present projecte.

Inconvenients: s’ha de tenir en compte la seva imatge d’obstacle petri i la obstaculització de la
visió. A més , algunes no presenten massa absorció i presenten molta rigidesa davant l’impacte
de vehicles.
Els avantatges i inconvenients de les pantalles de mòduls de metàl·lics són:
Avantatges: l’índex d’absorció acústica pot arribar a ser de 13 a 14 dB (A). Tenen poca reflexió,
lleugeresa i un manteniment fàcil. Es poden subministrar els panells en els diferents colors de la
carta RAL.
Inconvenients: presenta poca resistència al vandalisme, l’obstaculització de la visió i una vida
mitja moderada (15 – 20 anys).
En el cas de les pantalles de mòduls de fusta trobem els següents avantatges i inconvenients:
Avantatges: presenta una alta absorció, l’índex pot arribar a ser superior a 8 dB (A). Una gran
integració en el medi ambient i unes bones possibilitat estètiques.
Inconvenients: el seu costós manteniment, la seva alta possibilitat d’alteració per vandalisme i el
risc de foc.
Les pantalles vegetals presenten els següents avantatges i inconvenients:
Avantatges: permeten la plantació de diferents espècies vegetals, però s’ha de tenir en compte
la climatologia de la zona d’implantació i el cost del seu manteniment.
En el cas de les pantalles ecològiques trobem els següents avantatges i inconvenients:

Imatge 5. Pantalles acústiques existents en l’àmbit d’estudi. Font: Elaboració pròpia.

Avantatges: l’índex d’absorció acústica pot arribar a ser de 4 dB (A). No necessita manteniment.
Inconvenients: sovint la vegetació que s’utilitza presenta molt baixa capacitat d’amortiment del
soroll. A més, es requereixen franges arbrades de considerable amplitud per aconseguir
amortiment similar a les obtingudes amb pantalles rígides.
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Les pantalles acústiques existents en l’àmbit d’estudi són les següents:
Núm.

Tipus

PK inici

PK final

Costat

1 Formigó

21+785

22+075

Esquerra

2 Formigó

22+045

22+157

Dret

3 Formigó

22+157

22+244

Dret

4 Metàl·lica

30+732

30+818

Dret

5 Metàl·lica

33+710

34+375

Dret

6 Metàl·lica

34+243

34+548

Esquerra

7 Metàl·lica

34+530

34+646

Esquerra

4.4

Anàlisi d’alternatives

Taula 5. Pantalles acústiques existents en l’àmbit d’estudi. Font: Elaboració pròpia.
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Taula 6. Anàlisi dels diferents tipus de pantalles acústiques Font: Elaboració pròpia.

PEM
TIPOLOGIA PANTALLA

MOTA DE TERRA

FUSTA

METACRILAT

FORMIGÓ

METÀL·LICA

VEGETAL

PANELL VERD

130PL19500

TOPOGRAFIA I ESPAI

PANTALLES
EXISTENTS

Per l’execució d’una mota de
terres de 4 m d’alçada amb
una pendent 1H:1V es
necessita
d’un
amplada
mínima de 8 m. Per la
topografia existent en la
zona objecte de les pantalles
l’execució de motes de terres
es totalment inviable, en els
receptors dels dos termes
municipals.
L’execució de la pantalla de
fins a 4 m requereix d’una
fonamentació aproximada de
0,9 m d’amplada. Per la
topografia existent es viable.
L’execució de la pantalla de
fins a 4 m requereix d’una
fonamentació aproximada de
0,9 m d’amplada. Per la
topografia existent es viable.

L’execució de la pantalla de
fins a 4 m requereix d’una
fonamentació aproximada de
0,9 m d’amplada. Per la
topografia existent es viable.
L’execució de la pantalla de
fins a 4 m requereix d’una
fonamentació aproximada de
0,9 m d’amplada. Per la
topografia existent es viable.
L’execució
de
pantalles
vegetals
amb
estructura
metàl·lica d’alçada 4 m
requereix d’una ocupació en
base que les fa inviables en
els receptors del terme
municipal de la Garriga.
L’execució de la pantalla de
fins a 4 m requereix d’una
fonamentació aproximada de
0,9 m d’amplada. Per la
topografia existent es viable

En la zona objecte
del present projecte,
carretera C-17, les
pantalles existents
són de formigó i
metàl·liques

CONSIDERACIONS
DELS MUNICIPIS

En les reunions
prèvies mantingudes
amb els municipi de
Tagamanent aquest
s’han manifestat la
preferència per
pantalles de formigó
excepte en la
pantalla PA-T04 del
TM de Tagamament
en que s’ha
manifestat la
preferència per
pantalles de
metacrilat degut a la
presència d’un
negoci (Garden).
El municipi de la
Garriga no s’ha
pronunciat.

MANTENIMENT i VANDALISME

CRITERIS SÒNICS

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

El manteniment d’aquest tipus de
pantalles
consisteix
en
el
manteniment necessari de les
plantacions vegetals que es realitzin
en la mota de terres.
Son poc proclius a patir actes de
vandalisme.
Vida mitjana alta.

Bona capacitat d’absorció i
aïllament

Presenten
una
elevada
possibilitat
d’integració
paisatgística,
en
poder
revegetat tot el conjunt de la
mota de terres.

Les pantalles de fusta presten un alt
grau de manteniment i són proclius a
patir actes de vandalisme.
Vida mitjana moderada.

Alta capacitat d’absorció i
una
bona
capacitat
d’aïllament

En ser fusta presenten un
elevada capacitat d’integració
paisatgística

Presenten un grau de manteniment
baix però són proclius a patir actes
de vandalisme.
Vida mitjana moderada.

Alta capacitat d’aïllament i
nul·la capacitat d’absorció.
Es reflecteix el soroll al
costat contrari, cal estudiar
la presencia de receptors
al costat contrari de la
ubicació de la pantalla.
Bona capacitat d’absorció i
alta capacitat d’aïllament.

Elevada capacitat d’integració
paisatgística, interfereixen poc
en el paisatge de l’entorn,
presentant
una
gran
permeabilitat visual

Presenten un grau de manteniment
baix però són proclius a patir actes
de vandalisme.
Vida mitjana alta.

APROXIMAT
(€/m2) (Sense
fonamentació
inclosos els
perfils metàl·lics)

120-200 €/m2

Presenten un grau de manteniment
baix però són proclius a patir actes
de vandalisme.
Vida mitjana moderada.

Alta capacitat d’absorció i
alta capacitat d’aïllament.

Presenten un grau de manteniment alt
però són poc proclius a patir actes
de vandalisme.
Vida mitjana moderada.

Bona capacitat d’absorció i
bona capacitat d’aïllament.

Presenten un grau de manteniment alt
però són poc proclius a patir actes de
vandalisme.
Vida mitjana alta.

Alta capacitat d’absorció i
alta capacitat d’aïllament

Presenten
una
capacitat
d’integració paisatgística mitjabaixa que es pot millorar
aplicant un tipus de coloració
adient amb l’entorn
Presenten
una
capacitat
d’integració paisatgística mitjabaixa que es pot millorar
aplicant un tipus de coloració
adient amb l’entorn
Presenten
una
elevada
possibilitat
d’integració
paisatgística.

130 €/m2

300 €/m2

180 €/m2

120 €/m2

200 €/m2

Presenten
una
elevada
possibilitat
d’integració
paisatgística.

180 €/m2
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A partir de l’anàlisi de les diferents tipologies de pantalles acústiques existents en el mercat i de les
consideracions realitzades pels municipis (veure taula núm. 6) i tenint en compte la tipologia de pantalles
existent en la zona d’estudi (veure apartat 4.3) i les necessitats de reducció de dB per tal de complir la
normativa vigent (veure Annex 03. Estudi acústic) s’han arribat a les següents conclusions pel que fa a :

Per aquest tipus de pantalles caldrà tenir en compte les següents consideracions:
Realitzar algun tipus de tractament a la superfície per tal d’evitar al màxim als actes vandàlics
sobretot “grafítics”.
Realitzar algun tipus de tractament color per tal d’integrar al màxim la pantalla amb el seu
entorn.

Tipologia de pantalla.
Classificació de la pantalla.

4.5

4.5.2 Pantalles panell verd

Pel que fa al terme municipal de Tagamanent la tipologia de pantalla escollida és la panell verd pel
cas de la PA-T01, PA-T02 i PA-T03, per els següents motius:

Tipologia de pantalla

Donat que es tracta de l’entrada principal al nucli urbà de Tagamanent la proposta de pantalla
panell verd integra paisatgísticament l’actuació.

Pel que fa la tipologia de pantalla es conclou que les tipologies de pantalles seran les següents:
Pantalla

Tipologia

PA-T01

Panell verd

PA-T02

Panell verd

PA-T03

Panell verd

PA-T04

Metacrilat

PA-G01

Formigó

PA-G02

Formigó

PA-G03

Formigó

Les seves característiques s’adapten a l’espai existent on s’han projectat les pantalles.
Per aquest tipus de pantalles caldrà tenir en compte les següents consideracions:
Donat que es a peu de pantalla es plantaran plantes enfiladisses serà necessari instal·lar un
sistema de reg.
4.5.3 Pantalles de metacrilat

En el cas de la pantalla PA-T04 la tipologia escollida és de metacrilat tenint en compte els següents
motius:
Existència d’un negoci (Garden) en les proximitats de la carretera C-17 just on es projecta la
pantalla. La propietat demana que la pantalla sigui de metacrilat per tal que el negoci sigui
visible des de la carretera.

Taula 7. Tipologia de pantalles acústiques escollides Font: Elaboració pròpia.

4.5.1 Pantalles de formigó

Les pantalles de metacrilat present un índex d’absorció nul, es a dir reflexen el so al costat
oposat de la pantalla. En la zona on s’ubica la pantalla PA-T04 no existeix cap receptor al
costat de la pantalla per tant es viable la col·locació d’aquest tipus de pantalla

Es determina que la tipologia de pantalla escollida pel terme municipal de la Garriga és del tipus
formigó per a totes les pantalles, per els següents motius:
Existència de pantalles acústiques de formigó en el tram objecte d’estudi, carretera C-17.
La topografia i espai existent en les zones on s’han d’executar les pantalles fan adient aquest
tipus de pantalla.

Per aquest tipus de pantalles caldrà tenir en compte les següents consideracions:
Realitzar algun tipus de tractament a la superfície per tal d’evitar al màxim als actes vandàlics
sobretot “grafítics”.

Consideracions realitzades per les municipis, mostrant una preferència per les pantalles de
formigó.

Realitzar algun tipus de tractament a la superfície (dibuix, color, etc) per tal d’evitar la col·lisió
de l’avifauna amb la pantalla.

Presenten una vida mitjana elevada.
Presenten un grau de manteniment baix.
Presenten una bona capacitat d’absorció i una alta capacitat d’aïllament.
El preu de les pantalles de formigó es situa en un terme mig respecte els altres tipus de pantalles.

4.6

Classificació de la pantalla

Tenint en compte la norma UNE-EN-1793-1:1998 que categoritza el comportament d’absorció de les
pantalles anti-soroll en les carreteres (veure apartat 1.2) i que els dB màxims a reduir amb les pantalles
projectades en l’estudi acústic del present projecte (veure A03. Estudi acústic) es de 8 dB la categoria
de les pantalles del present projecte pel que fa al comportament d’absorció és A3.
Per altra banda, tenint en compte la norma UNE-EN-1793-2:1997 que categoritza el comportament
d’aïllament de les pantalles anti-soroll en les carreteres (veure apartat 1.2) i que els dB màxims a reduir

130PL19500
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amb les pantalles projectades en l’estudi acústic del present projecte (veure A03. Estudi acústic) es de 8
dB la categoria de les pantalles del present projecte pel que fa al comportament d’aïllament és B1.

5

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES
La carretera C-17, en els diferents trams d’actuació del projecte presenta les següents seccions tipus:
Pantalla

PK inici

PK final

Secció

Velocitat via

PA-G01

30+079

30+239

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-G02

29+659

29+699

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-G03

29+273

29+309

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-G04

29+113

29+261

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-T01

36+291

36+427

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-T02

36+152

36+204

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-T03

36+112

36+152

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-T04

35+355

35+475

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

Taula 8. Seccions de la carretera C-17.
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5.1

PA.G01. C-17 del P.K. 30+079 al P.K. 30+239

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’25 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica de formigó de 160 m de longitud i 3 m d’alçada.

MESURES CORRECTORES

El voral dret està format per 0’85 m d’amplada asfaltats i 0’95 m de formigó. La barrera de seguretat
actual està col·locada just després del paviment de formigó.

PANTALLA ACÚSTICA – PA-G01
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

30+079

30+239

160

3

Taula 9. Mesura correctora. Pantalla acústica PA-G01.

5.2

PA.G02. C-17 del P.K. 29+659 al P.K. 29+699

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’25 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits.
El voral dret està format per 0’25 m d’amplada asfaltat en el punt mes ample tot i que hi ha trams en
que no existeix voral i cuneta de formigó de 1,65 m. La barrera de seguretat actual està col·locada just
al límit entre l’asfalt i la cuneta de formigó.

Fotografia 1. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 3. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 2. Barrera de seguretat al marge dret de la carretera C-17 en aquest tram.

130PL19500

Una part de la pantalla es situa sobre l’estructura del pas inferior existent. En aquest tram pràcticament
no existeix voral.
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La barrera de seguretat es doble, la biona es troba situada al límit entre l’estructura del pas inferior i
l’asfalt, mentre que la barrera del pas inferior es troba situada sobre l’estructura del mateix.

Fotografia 5. Voral esquerre de la carretera C-17 en aquest tram, la mesura correctora s’inicia just després del pas inferior.

Fotografia 4. Barrera de seguretat del marge dret de la carretera C-17 sobre el pas inferior.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica de formigó de 40 m de longitud i 3 m d’alçada.
MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-G02
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

29+659

29+699

40

3

Taula 10. Mesura correctora. Pantalla acústica PA-G02.
Fotografia 6. Barrera de seguretat i cuneta formigonada al marge esquerre de la carretera C-17 en aquest tram.

5.3

PA.G03. C-17 del P.K. 29+273 al P.K. 29+309

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’25 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits.
El voral esquerre està format per 1’00 m d’amplada asfaltat i 0’80 m cuneta de formigó. La barrera
de seguretat actual està col·locada després de l’asfalt i sobre la cuneta de formigó.
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Fotografia 7. Abatiment de la barrera de seguretat i cuneta formigonada al marge esquerre de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 8. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica de formigó de 36 m de longitud i 3 m d’alçada.

MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-G03
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Esquerre

29+273

29+309

36

3

Taula 11. Mesura correctora. Pantalla acústica PA-G03.

5.4

PA.G04. C-17 del P.K. 29+113 al P.K. 29+261

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’25 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits.
El voral dret està format per 0’65 m d’amplada asfaltat i 1’25 m de formigó. La barrera de seguretat
actual està col·locada just després del paviment de formigó.
Fotografia 9. Barrera de seguretat del marge dret de la carretera C-17 en aquest tram.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica de formigó de 148 m de longitud i 2 m d’alçada.
MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-G04
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Esquerre

29+113

29+261

148

2

Taula 12. Mesura correctora. Pantalla acústica PA-G04.
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5.5

PA.T01. C-17 del P.K. 36+291 al P.K. 36+427

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’50 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits. En sentit Ripoll, costat dret de la
carretera que afecta el projecte, hi trobem a més dels dos carrils de circulació un carril d’incorporació
d’una amplada mitja de 3,50 m.
El voral dret està format per 1’75 m d’amplada asfaltat i 1’40 m de cuneta de formigó. Els primers
metres d’aquest tram disposen de barrera de seguretat, col·locada després de l’asfalt i sobre la cuneta
de formigó, la resta de tram que ens ocupa no disposa de barrera.

Fotografia 11. Barrera de seguretat del marge dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 10. Inici de la incorporació a la carretera C-17, voral dret d’aquesta.

Fotografia 12. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica tipus panell verd de 140 m de longitud i 3 m d’alçada.

MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-T01
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

36+291

36+427

140

3

Taula 13. Mesura correctora. Pantalla acústica PA-T01.
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5.6

5.6.1

PA.T02. C-17 del P.K. 36+152 al P.K. 36+204 i PA-T03. C-17 del P.K. 36+112 al P.K.
36+152
PA.T02. C-17 del P.K. 36+152 al P.K. 36+204

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’50 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits. En sentit Ripoll, costat dret de la
carretera que afecta el projecte, hi trobem a més dels dos carrils de circulació un carril de sortida d’una
amplada mitja de 3,50 m.
El voral dret està format per 1’50 m d’amplada asfaltat i 1’40 m de cuneta de formigó. Aquest tram de
la carretera no disposa de barrera de seguretat.
A una distància inferior d’5,00 m, després de la cuneta de formigó, hi ha la tanca metàl·lica que
delimita una parcel·la.

Fotografia 14. Cuneta existent al marge dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 13. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 15. Carril de sortida de la carretera C-17, voral dret d’aquesta.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica tipus panell verd de 52m de longitud i 4 m d’alçada.

MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-T02
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

36+152

36+204

52

4

Taula 14. Mesura correctora. Pantalla acústica PA-T02.
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5.6.2

PA.T03. C-17 del P.K. 36+112 al P.K. 36+152

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’50 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits. En sentit Ripoll, costat dret de la
carretera que afecta el projecte, hi trobem a més dels dos carrils de circulació l’inici d’un carril de
sortida d’una amplada d’entre 2,00 i 3,50 m.
El voral dret està format per 1’50 m d’amplada asfaltat i 1’40 m de cuneta de formigó. Aquest tram de
la carretera no disposa de barrera de seguretat.
A una distància inferior d’1,00 m, després de la cuneta de formigó, hi ha el mur de mamposteria que
delimita una parcel·la.

Fotografia 17. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 16. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 18. Carril de sortida de la carretera C-17, voral dret d’aquesta.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica tipus panell verd de 40m de longitud i 3 m d’alçada.
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MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-T03
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

36+112

36+152

40

3

Taula 15. Mesura correctora. Pantalla acústica PA-T03.

5.7

PA.T04. C-17 del P.K. 35+355 al P.K. 35+475

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’50 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits. En sentit Barcelona, costat esquerre de
la carretera que afecta el projecte, hi trobem a més dels dos carrils de circulació un carril de sortida
d’una amplada compresa entre 2,00 i 3,50 m.
El voral dret està format per 1’70 m d’amplada asfaltat. Els primers metres d’aquest tram no disposen
de barrera de seguretat, la resta de tram que ens ocupa disposa de barrera col·locada just després del
voral asfaltat.

Fotografia 20. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

A una distància mitja d’uns 5,00 m, després del voral, hi ha la tanca metàl·lica que delimita una
parcel·la.

Fotografia 21. Voral esquerra amb carril de sortida de la carretera C-17, i barrera de seguretat existent.
Fotografia 19. Voral esquerra de la carretera C-17 en aquest tram amb carril de sortida.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica de metacrilat de 40m de longitud i 3 m d’alçada.

MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-T04
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

35+355

35+475

120

1’50

Taula 16. Mesura correctora. Pantalla acústica PA-T04.
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6

CARTOGRAFIA
Per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat la cartografia a escala 1:1.000 facilitada per
INFRAESTRUCTURES.CAT. També s’ha tingut en compte la cartografia a escala 1:5.000 i 1:50.000
facilitades també per INFRAESTRUCTURES.CAT.
S’ha realitzat també l’aixecament topogràfic, encarregat també per INFRAESTRUCTURES.CAT. (Veure
Annex A04. Cartografia i topografia).
Tota la topografia i cartografia utilitzada es troba referida a coordenades UTM a l’annex Annex A04.
Cartografia i topografia, s’inclouen els plànols de cartografia utilitzats per al desenvolupament del
projecte.

pantalles PA-T01, PA-T02 i PA-T03 i l’execució de drenatges longitudinals nous en els àmbits de les
pantalles PA-T04, PA-G01, PA-G02, PA-G03 i PA-G04.
En termes generals, s’ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes que permetin evacuar
l’escorrentiu superficial de la plataforma dels diferents vials i dels marges que vessin cap a ells,
mitjançant un sistema de cunetes amb desguàs en règim lliure. Per al disseny de la xarxa s’han tingut en
compte els criteris que respecte a la tipologia d’elements i característiques dels mateixos es defineixen
a la Instrucció 5.2.-IC.
En les pantalles situades en el TM de Tagamament s’ha dissenyat el drenatge longitudinal mitjançant
cunetes revestides de formigó mentre que les pantalles situades al TM de La Garriga s’ha dissenyat el
drenatge longitudinal mitjançant drenatges tipus caz.
Es projecten un total de tres tipus de cunetes. La denominació d’aquests element és:

7

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
En data agost de 2018 l’empresa CECAM realitza l’Informe geotècnic per a la instal·lació de pantalles
acústiques a la C-17 (La Garriga – Tagamanent, Barcelona) (Exp. C18XL457, 151/18).
Per a l’execució de les pantalles està previst la realització de treballs de fonamentació (micropilots) de
l’estructura que suporta els apantallaments acústics. En l’annex A07.Geologia i Geotècnia es realitza la
caracterització geològica i geotècnica de l’entorn de la carretera C-17.
La zona d’implantació de l’apantallament acústic per al tram previst de la carretera C-17 es situa, des
del punt de vista geològic, a la Serralada Prelitoral, en el cas de les actuacions del sector de La
Garriga, i de les estribacions de la Depressió Central en el cas de les actuacions previstes a
Tagamanent. A nivell de materials, els elements situats al TM de La Garriga s’haurien de poder
fonamentar en granodiorita alterada (Substrat rocallós Paleozoic) i els elements situats al TM de
Tagamanent en argil·lites i gresos del Mesozoic inferior. Cal tenir en compte que la zona objecte del
present projecte es troba molt antropitzada i aquests nivells de recolzament es troben coberts per
sediments en l’àmbit del TM de Tagamanent i terraplens.

C4 : Situada al marge de la calçada en la pantalla T01, de secció triangular revestida amb
formigó HM-20, un ample de 0,85 m i un calat màxim de 0,20 m.
C2 : Situada al marge de la calçada en les pantalles T02 i T03, de secció trapezoïdal revestida
amb formigó HM-20, un ample de 1,00 m i un calat màxim de 0,25 m. En aquest cas segons els
càlculs hidràulics (veure apèndix 1 de l’annex A06. Climatologia, hidrologia i drenatge) les
cunetes projectades haurien de ser de secció triangular revestida amb formigó HM-20 amb
ample de 1,02 m i un calat màxim de 0,20 m en el cas de la pantalla T02 (C5) i d’amplada de
0,5 m i un calat màxim de 0,15 m en el cas de la pantalla T03. (C1) Finalment el disseny
d’aquests drenatges es de secció trapezoïdal revestida amb formigó HM-20, un ample de 1,00 m
i un calat màxim de 0,25 m (C2) degut a que a part de les aigües procedents de les calçades
també recullen aigües procedents de la zona urbanitzada situada la part de darrera de les
pantalles.
C3 : Situada al marge de la calçada en la pantalla T04, de secció triangular revestida amb
formigó HM-20, un ample de 0,70 m i un calat màxim de 0,30 m.
Pel que fa als drenatges tipus caz s’han projectat els següents:

8

MOVIMENTS DE TERRES
Els materials que s’obtinguin de les excavacions a executar per al desenvolupament del present projecte
es portaran a abocador.
Per a l’execució de totes les pantalles es produeix un moviment de terres associat a l’excavació per les
fonamentacions i en les pantalles PA-T01, PA-T02 i PA-T02 es produeix també moviment de terres
associat a la estesa de terra vegetal a peu de pantalla per tal de realitzar les plantacions associades a
les pantalles tipus panell verd.

9

DRENATGES
En l’execució de les pantalles PA-T01, PA-T02 i PA-T03 s’afecten els drenatges longitudinals existents,
mentre que en l’execució de les pantalles PA-T04, PA-G01, PA-G02 i PA-G03 no s’afecten drenatge
longitudinals en no existir-ne actualment.
El present projecte preveu la restitució dels drenatges longitudinals existents en els àmbits de les
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Drenatge tipus caz de Ø 300m : Situada al marge de la calçada en la pantalla G02 i G03.
Drenatge tipus caz de Ø 400m : Situada al marge de la calçada en la pantalla G01 i G04.
En l’apèndix 1 de l’annex A06. Climatologia, hidrologia i drenatge, s’adjunten els càlculs hidràulics de
totes les cunetes projectades.

10 ESTRUCTURES I MURS
Les pantalles PA-T01, PA-T02 i PA-T03 consten d’un panell metàl·lic revegetable de 0,122 m de cantell
suportada cada 4 m per perfils HEA-160 en les pantalles PA-T01 i PA-T03 i per perfils HEA-180 en la
pantalla PA-T02. Alhora, aquests perfils es troben ancorats, mitjançant una placa de base i uns perns a
una biga de formigó correguda, de la qual parteixen uns micropilons que actuen com a fonamentació
de l’estructura.
La pantalla PA-T04 consten d’un panell de metacrilat de 0.15m de cantell suportada cada 4m per uns
perfils HEB-140. Alhora, aquests perfils es troben ancorats, mitjançant una placa de base i uns perns a
una sabata formigó correguda.
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es pantalles PA-G01, PA-G02, PA-G03 i PA-G04 consten d’un panell de formigó porós de 0.18m de
cantell, suportada cada 4m per uns perfils tipus HEB140. Alhora, aquests perfils es troben ancorats,
mitjançant una placa de base i uns perns a una biga de formigó correguda, de la qual parteixen uns
micropilons que actuen com a fonamentació de l’estructura.
En l’annex A08.Estructures i murs es recullen els càlculs resistents de les estructures dissenyades per
suportar les pantalles acústiques previstes i impedir la bolcada de l’estructura.

Pantalla

Tipus
barrera

PA-G01

Formigó
prefabricada

11 SENYALITZACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ

Nivell
contenció
mínim
H1

Classe
amplada
treball
W1

Severitat
impacte

Dimensions
extrem

anticipació

tram
constant

acabament

extrem

4

Connexions
barrera
existent

24

4

Terminal i
connexió
amb
barrera
existent

36

Connexions
barrera
existent
pas inferior

Connexions
barrera
existent
pas inferior
Connexions
barrera
existent
pas inferior

B

Connexions
barrera
existent

48

B

Connexions
barrera
existent
millorada

Connexions
barrera
existent
millorada

B

Existència
accés

48

150

1
Connexions
barrera
existent
pas inferior

inici carril
incorporació
entrada

138

4

Terminals

162

PA-G02

Formigó
prefabricada

PA-G03

Formigó
prefabricada

PA-G04

Formigó
prefabricada

H1

W1

B

Connexions
barrera
existent

Les barreres de seguretat, la determinació de on s’han de situar i el tipus a col·locar s’han projectat
d’acord a l' Ordre Circular 35/2014 ‘Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos’.

PA-T01

Formigó
prefabricada

H1

W5-W1

B

12

Els elements de defensa disposats als marges de la carretera per evitar l’impacte dels vehicles amb les
pantalles acústiques projectades, seran barreres de seguretat de formigó prefabricades.

PA-T02
+ PAT03

Formigó
prefabricada

H1

W3-W1

B

Connexions
barrera
existent

48

96

4

Terminal i
connexió a
barrera
existent

PA-T04

Formigó
prefabricada

H1

W3-W1

B

Connexions
barrera
existent

48

120

4

12

Les pantalles PA-T01, PA-T02, PA-T03 i PA-T04 es situen per darrera de les cunetes projectades, i per
tal de complir la normativa de contenció de vehicles existents, cal disposar d’una barrera seguretat
rígida simple de formigó tipus DB80AS-F o similar.
Les pantalles PA-G01, PA-G02, PA-G03 i PA-G04 es situen per darrera les barreres projectades. Per
tal de complir la normativa de contenció de vehicles existents, cal disposar d’una barrera seguretat
rígida simple de formigó tipus DB80AS-E o similar.
En el punts on s’instal·lin aquestes pantalles serà necessari la col·locació de barreres de seguretat, per
proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control, mitigant les conseqüències d’un
accident de circulació per sortida de la via, fent-les més predicibles i menys greus, però no evitant que
el mateix es produeixi, ni estant exemptes d’algun tipus de risc per els ocupants del vehicle.

D’acord al risc greu d’accident considerat a la zona on es situen les barreres de seguretat, i la intensitat
de vehicles pesats de la C-17 es determina que les barreres de seguretat hauran de tenir un nivell de
contenció mínim H1.
En la pantalles PA-T01es determina que les barreres de seguretat hauran de tenir una classe
d’amplada de treball W5-W1.
En la pantalles PA-T02, PA-T03 i PA-T04 es determina que les barreres de seguretat hauran de tenir
una classe d’amplada de treball W3-W1.
En la pantalles PA-G01, PA-G02, PA-G03 i PA-G04 es determina que les barreres de seguretat
hauran de tenir una classe d’amplada de treball W1.
Per a barreres de seguretat i pretils, només s’admetran índexs de severitat A i B. A igualtat de nivell de
contenció i desplaçament transversal, seran preferibles el sistemes de contenció amb una severitat A (no
admeten una severitat C, tret de casos excepcionals amb justificació de la Direcció General de
Carreteres).
Un cop definit la classe, nivell de contenció i índex de severitat, el tipus (simple o doble), la classe
d’amplada de treball o de deflexió dinàmica, es seleccionarà el sistema de barrera més adequat en els
casos que ens ocupen.

130PL19500

H1

W1

4
H1

W1

Existència
accés

Taula 17. Determinació del sistema de barrera i les seves característiques.

El mes restrictiu a l’hora de trobar un sistema de contenció de formigó que complís amb tots els criteris
exposats, ha estat l’amplada de treball. En el cas de les pantalles situades al TM de Tagamanent el
sistema de contenció que compleix amb un ample de treball W3 o W4 i amb un nivell de contenció mínim
H1, ha estat la barrera prefabricada deltabloc DB 80AS-F. En el cas de les pantalles situades al TM de la
Garriga el sistema de contenció que compleix amb un ample de treball W1 i amb un nivell de contenció
mínim H1, ha estat la barrera prefabricada deltabloc DB 80AS-E.
A l’annex núm. A10. Senyalització, abalisament i defensa s’adjunta fitxa tècnica de les barreres de formigó
amb marcat CE que compleix amb tots els criteris esmentats amb anterioritat. S’haurà d’utilitzar aquest
tipus de barreres o un equivalent que com a mínim compleixi amb un nivell de contenció H1 i un ample de
treball igual o inferior al necessari en cada cas segons la taula 16.
Cal esmentar que les accions referents a la senyalització i abalisament que siguin necessàries durant
l’execució de les obres del projecte estan recollides a l’annex núm. A06. Estudi de l’organització i
desenvolupament de l’obra.
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A la sèrie de plànols núm. 05. Pantalles acústiques del Document II. Plànols, es defineixen la situació de la
senyalització, abalisament i defensa emprada.

Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Pel que fa a la senyalització existeixen les següents afectacions:
Pantalla PA-T01: 1 senyal
Pantalla PA-G01

Pantalla PA-T02: 2 senyals
Pantalla PA-T03: 1 senyal
Pantalla PA-T04: 2 senyals
Pantalla PA-G01: Pantalla PA-G02: Pantalla PA-G03: -

12 EXECUCIÓ DE LES OBRES
En el present punt es descriuen les obres a realitzar en els diferents trams d’actuació del projecte:
Pantalla

PK inici

PK final

PA-G01

30+079

30+239

PA-G02

29+659

29+699

PA-G03

29+273

29+309

PA-G04

29+113

29+261

PA-T01

36+291

36+427

PA-T02

36+152

36+204

PA-T03

36+112

36+152

PA-T04

35+355

35+475

Taula 18. Trams d’actuació de la carretera C-17.

12.1

Imatge 1. Secció tipus pantalla PA-G01.

PA.G01. C-17 del P.K. 30+079 al P.K. 30+239

Les obres a realitzar en aquest tram són;
Instal·lació de pantalla acústica de formigó de 160 m de longitud i 3 m d’alçada.
Execució de drenatge tipus caz (Ø 0,40 m)
Execució d’un baixant per tal d’evacuar les aigües procedents de la cuneta.
Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2, W1) o
similar.
Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.
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No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.

La pantalla PA-G01 s’ha situat al límit de la carretera actual i fins on la topografia actual permet la
seva construcció. La construcció de la pantalla acústica intercepta les aigües procedents de la carretera
que actual drenen cap al talús de la carretera. Per aquest motiu s’ha projectat una drenatge tipus caz
al peu de la barrera de seguretat per tal de recollir i conduir les aigües procedents de la carretera cap
a un nou baixant que s’haurà d’executar.

La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.

Es recomana el següent ordre:
1.

9.

Retirada de senyalització vertical

Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.

Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.
2.

Senyalització, abalisament i seguretat vial

Retirada de la barrera de seguretat
Es retirarà la barrera de seguretat existent en el tram afectat.

3.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

4.

Instal·lació de la pantalla acústica

12.2

PA.G02 C-17 del P.K. 29-659 al P.K. 29+699

Les obres a realitzar en aquest tram són;
Instal·lació de pantalla acústica de formigó de 44 m de longitud i 3 m d’alçada.
Execució de drenatge tipus caz (Ø 0,30 m)

La pantalla acústica es col·locarà a la vora del terraplè viari.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEB-140 col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop
col·locats tots els suports verticals s’instal·laran el panells de formigó porós de 0,18 m de cantell
formant l’apantallament acústic.
5.

Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 400 per evacuar aigües procedents del
drenatge tipus caz.
Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2, W1) o
similar.
Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.
Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Execució del drenatge tipus caz
Situat entre la calçada i la barrera e seguretat s’executarà un drenatge tipus caz de diàmetre
0,40 m al llarg d’aquest tram.

6.

Execució del baixant
S’executarà una baixant per d’evacuar les aigües procedents del drenatge tipus caz.

7.

Execució de barrera de seguretat
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.
Just després del voral de la carretera, on anirà el drenatge tipus caz, s’instal·larà la barrera de
seguretat. En aquest cas es tracta d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2,
W1) o similar, formada per peces prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.

8.

Rehabilitació del ferm
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Pantalla PA-G02

5.

Enderroc de l’embornal existent i canonada de diàmetre 400.
Aquest tram existeix embornal i canonada de diàmetre 400 per tal d’evacuar les aigües
procedents de la cuneta actual que haurà ser enderrocat.

6.

Instal·lació de la pantalla acústica
La pantalla acústica es col·locarà a la vora del terraplè viari.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEB-140 col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop
col·locats tots els suports verticals s’instal·laran el panells de formigó porós de 0,18 m de cantell
formant l’apantallament acústic.
Excepte en el tram sobre l’estructura del pas inferior existent, que es col·locarà sobre l’estructura
del pas.

7.

Situat entre la calçada i la barrera de seguretat s’executarà un drenatge tipus caz de diàmetre
0,30 m al llarg d’aquest tram. Excepte en el tram sobre l’estructura del pas inferior existent.

Imatge 2. Secció tipus pantalla PA-G02.

La pantalla PA-G02 s’ha situat la part que transcorre per sobre el pas inferior sobre la obra de fàbrica
existent i just darrera de la barana de protecció existent i s’ha col·locat la barrera de seguretat on es
troba actualment. En la resta del tram s’ha situat al límit exterior de la cuneta existent. Aquesta
s’enderrocarà per complert i es construirà la pantalla. S’ha projectat una drenatge tipus caz al peu de
la barrera de seguretat per tal de recollir i conduir les aigües procedents de la carretera cap al punt
on desaigua la cuneta existent i es restituirà l’emborna i la canonada (Ø500) existent.

Es recomana el següent ordre:
1.

Retirada de senyalització vertical
Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

2.

Retirada de la barrera de seguretat
Es retirarà la barrera de seguretat existent en el tram afectat.

3.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

4.

Enderrocs cuneta existent
Aquest tram disposa de cuneta de formigó, la qual haurà de ser enderrocada.

Execució del drenatge tipus caz

8.

Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 400 per tal d’evacuar les aigües procedents
de la nou drenatge tipus caz.

9.

Execució de barrera de seguretat
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.
Just després del voral de la carretera, on anirà el drenatge tipus caz, s’instal·larà la barrera de
seguretat. En aquest cas es tracta d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2,
W1) o similar, formada per peces prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.
.
Excepte en el tram sobre l’estructura del pas inferior existent. En aquest tram es col·locarà biona
doble just després de l’asfalt i davant de l’estructura del pas inferior.

10. Rehabilitació del ferm

No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.
11. Senyalització, abalisament i seguretat vial
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Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.

12.3

PA.G03 C-17 del P.K. 29+273 al P.K. 29+309

Les obres a realitzar en aquest tram són;

La pantalla PA-G03 s’ha situat al límit exterior de la cuneta existent i fins on la topografia actual
permet la seva construcció. Es reconstruirà la cuneta perimetral i per aquest motiu s’ha projectat
drenatge tipus caz al peu de la pantalla per tal de recollir i conduir cap al desaigua actual les aigües
procedents de la carretera. La barrera de seguretat s’ha situat al límit de la carretera per tal mantenir
l’alineació existent amb el pas inferior contigu a la futura pantalla acústica.
Es recomana el següent ordre:
1.

Instal·lació de pantalla acústica de formigó de 36 m de longitud i 3 m d’alçada.
Execució de drenatge tipus caz (Ø 0,30 m)

Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.
2.

Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per evacuar aigües procedents del
drenatge tipus caz.
Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2, W1) o
similar.

Retirada de la barrera de seguretat
Es retirarà la barrera de seguretat existent en el tram afectat.

3.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.
Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Retirada de senyalització vertical

4.

Enderrocs cuneta existent
Aquest tram disposa de cuneta de formigó, la qual haurà de ser enderrocada.

5.

Enderroc de l’embornal existent i canonada de diàmetre 500.
Aquest tram existeix embornal i canonada de diàmetre 500 per tal d’evacuar les aigües
procedents de la cuneta actual que haurà ser enderrocat.

Pantalla PA-G03
6.

Instal·lació de la pantalla acústica
La pantalla acústica es col·locarà a la vora del terraplè viari.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEB-140 col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop
col·locats tots els suports verticals s’instal·laran el panells de formigó porós de 0,18 m de cantell
formant l’apantallament acústic.

7.

Execució del drenatge tipus caz
Situat entre la calçada i la barrera de seguretat s’executarà un drenatge tipus caz de diàmetre
0,30 m al llarg d’aquest tram.

Imatge 3. Secció tipus pantalla PA-G03.
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8.

Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per tal d’evacuar les aigües procedents
del nou drenatge tipus caz.

9.

Execució de barrera de seguretat
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.
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Pantalla PA-G04

Just després del voral de la carretera, on anirà el drenatge tipus caz, s’instal·larà la barrera de
seguretat. En aquest cas es tracta d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2,
W1) o similar, formada per peces prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.
10. Rehabilitació del ferm

No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.
11. Senyalització, abalisament i seguretat vial

Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.

12.4

PA.G04 C-17 del P.K. 29+113 al P.K. 29+261

Les obres a realitzar en aquest tram són;
Instal·lació de pantalla acústica de formigó de 148 m de longitud i 2 m d’alçada.
Execució del drenatge amb peça prefabricada de formigó tipus CAZ.
Execució d’un baixant per tal d’evacuar les aigües procedents de la cuneta.
Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2, W1) o similar

Imatge 4. Secció tipus pantalla PA-G04.

La pantalla PA-G04 s’ha situat al límit de la carretera actual i fins on la topografia actual permet la
seva construcció. La construcció de la pantalla acústica intercepta les aigües procedents de la carretera
que actual transcorren cap al talús de la carretera. Per aquest motiu s’ha projectat un drenatge tipus
caz al peu de la pantalla per tal de recollir i conduir les aigües procedents de la carretera cap a un
nou baixant que s’haurà d’executar.

Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.
Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Es recomana el següent ordre:
1.

Retirada de senyalització vertical
Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

2.

Retirada de la barrera de seguretat
Es retirarà la barrera de seguretat existent en el tram afectat.

3.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

4.

Instal·lació de la pantalla acústica
La pantalla acústica es col·locarà al cap del talús d’acord el terreny existent.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
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perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEB-140 col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop
col·locats tots els suports verticals s’instal·laran el panells de formigó porós de 0,18 m de cantell
formant l’apantallament acústic.
5.

6.

7.

12.5

PA.T01. C-17 del P.K. 36+291 al P.K. 36+427

Les obres a realitzar en aquest tram són;
Instal·lació de pantalla acústica tipus panell verd de 140 m de longitud i 3 m d’alçada.

Execució del drenatge tipus caz

Execució de cuneta de formigó triangular.

Situat entre la calçada i la barrera de seguretat s’executarà un drenatge tipus caz de diàmetre
0,40 m al llarg d’aquest tram.

Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per evacuar aigües procedents de la
cuneta.

Execució del baixant

Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-F o similar.

S’executarà una baixant per d’evacuar les aigües procedents de la cuneta.

Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.

Execució de barrera de seguretat

Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.

Instal·lació de reg i plantacions.
Pantalla PA-T01

Just després del voral de la carretera, on anirà el drenatge tipus caz, s’instal·larà la barrera de
seguretat. En aquest cas es tracta d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2,
W1) o similar, formada per peces prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.
8.

Rehabilitació del ferm
No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.

9.

Senyalització, abalisament i seguretat vial
Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera, col·locada sobre la cuneta de formigó transitable, per tal
de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control. Es seguiran les
determinacions fixades en les publicacions del Ministeri de Foment ‘Recomendaciones sobre
sistemas de contención de vehículos’ i ‘Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreres
de Seguridad metálicas’.
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de roca d’alta densitat amb reixa metàl·lica d’acer galvanitzat a les dues cares i recobertes per
una tela metàl·lica fonoabsorbent, amb un gruix de 0,12 m.
5.

Execució de cuneta de formigó triangular
Situada entre la calçada i la pantalla acústica s’executarà una cuneta de formigó triangular al
llarg d’aquest tram, de tipus C4.

6.

Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per tal d’evacuar les aigües procedents
de la nova cuneta.

7.

Execució de barrera de seguretat
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.
Just després del voral de la carretera s’instal·larà la barrera de seguretat. En aquest cas es tracta
d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-F o similar, formada per peces
prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.

8.

No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.

Imatge 5. Seccions tipus pantalla PA-T01.

La pantalla PA-T01 s’ha situat sobre cuneta existent alineada amb el mur del pas inferior. Es
reconstruirà la cuneta en aquest cas triangular ja que quedarà afectada per l’execució de la pantalla.
La barrera de seguretat s’ha situat al límit de la carretera per tal mantenir l’alineació existent de la
barrera en el tercer carril d’incorporació a la C-17.

La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.

Es recomana el següent ordre:
1.

9.

Retirada de senyalització vertical

Retirada de la barrera de seguretat

10. Instal·lació de reg i plantació

Es retirarà el tram de barrera de seguretat existent.
3.

A costat i costat de la pantalla, al peu d’aquesta, es procedirà a la plantació d’enfiladisses que
permetin la integració paisatgística.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

4.

Senyalització, abalisament i seguretat vial
Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.

Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.
2.

Rehabilitació del ferm

Per tal d’afavorir el creixement de les plantacions, s’instal·larà un sistema de reg per goteig
automatitzat.

Instal·lació de la pantalla acústica
La pantalla acústica es situarà en part on es troba actualment la cuneta de formigó.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEA-160 col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop
col·locats tots els suports verticals s’instal·laran els panells verd, formats per un nucli aïllant de llana
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12.6

PA.T02. C-17 del P.K. 36+152 al P.K. 36+204 i PA-T03. C-17 del P.K. 36+112 al P.K.
36+152

Les obres a realitzar en aquests dos trams, que es realitzaran alhora són;
Instal·lació de pantalles tipus panell verd (T02: 52 m de longitud i 4 m d’alçada / T03: 40 m de
longitud i 3 m d’alçada).
Rehabilitació del muret existent de mamposteria d’una parcel·la.
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Pantalla PA-T03

Execució de cuneta de formigó trapezoïdal.
Execució d’un nou tub de diàmetre 500 per tal substituir cuneta existent que desemboca a la
cuneta de la carretera.
Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per tal de recollir les aigües procedents
d’una cuneta que desemboca a la cuneta de la carretera.
Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-F o similar.
Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.
Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.
Instal·lació de reg i plantació.

Pantalla PA-T02

Imatge 7. Seccions tipus pantalla PA-T03.

Les pantalles PA-T02 i PA-T03 s’han situat al límit exterior de la cuneta existent sense afectar al mur del
pati dels habitatges propers. Es reconstruirà la cuneta transitable existent ja que quedarà afectada per
l’execució de les pantalles La barrera de seguretat s’ha situat al límit de la carretera per tal mantenir
l’alineació existent de la barrera en el tercer carril d’accés a Tagamanent.

Es recomana el següent ordre:
1.

Retirada de senyalització vertical
Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

2.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

Imatge 6. Seccions tipus pantalla PA-T02.

3.

Instal·lació de la pantalla acústica
La pantalla acústica es situarà en part on es troba actualment la cuneta de formigó.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEA-180 per la pantalla PA-T02 i HEA-160 per la pantalla
PA-T03, col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop col·locats tots els suports verticals
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Per tal d’afavorir el creixement de les plantacions, s’instal·larà un sistema de reg per goteig
automatitzat.

s’instal·laran el panells verd, formats per un nucli aïllant de llana de roca d’alta densitat amb
reixa metàl·lica d’acer galvanitzat a les dues cares i recobertes per una tela metàl·lica
fonoabsorbent, amb un gruix de 0,12 m.
4.

Execució de cuneta de formigó trapezoïdal
Situada entre la calçada i la pantalla acústica s’executarà una cuneta de formigó trapezoïdal al
llarg d’aquest tram, de tipus C2 per la pantalla T02 i T03.

5.

6.

7.

Execució d’un nou tub de diàmetre 500 per tal substituir cuneta existent que desemboca a la
cuneta de la carretera.
Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per tal de recollir les aigües procedents
d’una cuneta que desemboca a la cuneta de la carretera.
Execució de barrera de seguretat
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.
Just després del voral de la carretera s’instal·larà la barrera de seguretat. En aquest cas es tracta
d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-F o similar, formada per peces
prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.

8.

12.7

PA.T04. C-17 del P.K. 35+355 al P.K. 35+475

Les obres a realitzar en aquest tram són;
Instal·lació de pantalla acústica de metacrilat de 120 m de longitud i 1’50 m d’alçada.
Execució de cuneta de formigó triangular.
Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-F o similar.
Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.
Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Pantalla PA-T04

Rehabilitació del ferm
No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.

9.

Senyalització, abalisament i seguretat vial
Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera, col·locada després de l’asfalt i sobre la cuneta de formigó,
per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control. Es seguiran les
determinacions fixades en les publicacions del Ministeri de Foment ‘Recomendaciones sobre
sistemas de contención de vehículos’ i ‘Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreres
de Seguridad metálicas’.

Imatge 8. Secció tipus pantalla PA-T04.

S’ha projectat una cuneta triangular al peu de la pantalla per tal de recollir i conduir les aigües
procedents de la carretera cap a la cuneta de drenatge en terres existent. La barrera de seguretat s’ha
situat al límit de la carretera per tal mantenir l’alineació existent amb la barrera ja existent.

10. Instal·lació de reg i plantació

Al costat de la pantalla que dóna a la carretera, al peu d’aquesta, es procedirà a la plantació
d’enfiladisses que permetin la integració paisatgística.
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Es recomana el següent ordre:
1.

2.

13 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA

Retirada de senyalització vertical

A l’annex 09 es presenta l’Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra.

Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

S’estableix una proposta de programació dels treballs d’acord amb la tipologia i duració de les obres
descrites en el projecte, i s’exposen les mesures que es consideren necessàries pel correcte
desenvolupament de les obres fixant els següents objectius:

Retirada de la barrera de seguretat
Es retirarà el tram de barrera de seguretat existent.

3.

Menor molèstia i major seguretat pels usuaris

Esbrossada

Informar a l’usuari de la presència d’obres

Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.
4.

Modificar el comportament de l’usuari per que s’adapti a la situació no habitual que representen
les obres

Instal·lació de la pantalla acústica

Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres

La pantalla acústica es col·locarà al cap del talús d’acord el terreny existent.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant sabata correguda de formigó armat in situ,
de dimensions 1,50 x 0,80 metres. En aquesta sabata es col·locaran perns i plaques base
d’ancoratge per rebre els perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es
col·locaran els suports verticals que formaran les pantalles, perfils HEB-140 col·locats un cada 4
metres. I finalment un cop col·locats tots els suports verticals s’instal·laran el panells de metacrilat
formant l’apantallament acústic.
5.

Rehabilitació del ferm
No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.

7.

Les obres consisteixen en l’aplicació de les mesures que es consideren necessàries per reduir l’impacte
acústic de la circulació de la carretera C-17 entre el PK 27+400 i el 33+450 (TM La Garriga) i entre
el PK 34+700 i el 39+950 (TM Tagamanent).
Durant l’execució de les obres s’haurà de disposar de la senyalització provisional i les proteccions
necessàries per garantir la seguretat.

Execució de cuneta de formigó triangular
Just després del voral de la carretera s’executarà una cuneta de formigó triangular al llarg
d’aquest tram, de tipus C3.

6.

Compliment de les normatives en l’àmbit de senyalització i protecció de les obres

14 EXPROPIACIONS
L’obra projectada afecta els municipis de Tagamanent i la Garriga a la comarca del Vallès Oriental.
Per a la realització de les obres es tallarà un dels dos carrils del marge dret de la C-17 en direcció PK
creixent o decreixent, segons convingui, per tant no hi haurà afectacions derivades d’ocupacions
temporals mentre durin les obres al voltant de la carretera, només hi haurà afectació per ocupació
temporal en les zones establertes per acopi de materials, una zona en cada municipi afectat pel
projecte. En el projecte no hi ha ni préstecs ni abocadors.
Per tant es contemples dos tipus d’afectació:
▪

Senyalització, abalisament i seguretat vial

El projecte afecta per superfície d’ocupació definitiva permanent dues finques cadastrals del
terme municipal de La Garriga, una de rústica la polígon 8 parcel·la 30, per la instal·lació de la
pantalla PA-G03, i una d’urbana la finca 0354401DG4105S per la instal·lació d’una baixant de
drenatge a la pantalla PA-G04.

Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera, col·locada després de l’asfalt i sobre la cuneta de formigó
transitable, per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control. Es
seguiran les determinacions fixades en les publicacions del Ministeri de Foment ‘Recomendaciones
sobre sistemas de contención de vehículos’ i ‘Recomendaciones sobre criterios de aplicación de
barreres de Seguridad metálicas’.

Ocupació definitiva permanent: és l’ocupació definitiva de la pantalla acústica a instal·lar. La
superfície afectada es correspon a una ocupació del 100% del terreny.

▪

Ocupació temporal: és l’ocupació temporal mentre durin les obres de les zones destinades a acopi
de materials.
La finca urbana del terme municipal de Tagamanent on es realitzarà la zona d’acopi de material,
i que per tant s’afectarà per ocupació temporal, és la 9012001DG3291S.
La finca urbana del terme municipal de La Garriga on es realitzarà la zona d’acopi de material, i
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que per tant s’afectarà per ocupació temporal, és la 0258411DG4105N
Per a l’estimació del just preu dels béns i drets afectats per l’execució de l’obra s’ha considerat, pel que
fa al sòl, la seva situació bàsica, rural o urbanitzat, en aplicació de les normes establertes en el Reial
decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana, en el reglament de valoracions que el desenvolupa recollit en el Reial decret
1492/2011, de 24 d’octubre. Aquesta normativa s’aplica també per valorar, en el seu cas, les
instal·lacions, construccions i edificacions i també els drets constituïts sobre o en relació amb ells.

15 SERVEIS EXISTENTS
A l’annex 11 es presenta la localització i definició dels serveis que resulten afectats per la construcció
de les obres relatives al “Projecte constructiu. Millora local. Apantallament acústic. Carretera C-17 entre el
PK 27+400 i el 33+450 (TM la Garriga) i entre el PL 34+700 i el 39+950 (TM Tagamanent). Tram: La
Garriga-Tagamanent.”, i l’estudi de les reposicions a realitzar, durant l’execució de les obres, per
garantir el correcte funcionament de les xarxes de serveis, un cop acabades les actuacions a la zona.
La identificació dels serveis existents a la zona objecte del present projecte s’ha realitzat a partir de la
següent informació.

Ocupació definitiva permanent
Sol·licitud d’informació de les xarxes de serveis existents a traves de plataforma digital eWise
de ACEFAT, s’ha obtingut documentació relativa a les companyies de serveis següents:

Consisteix en les superfícies necessàries que seran objecte d’expropiació.
La resta de la finca registral no varia en la seva descripció general a excepció de la cabuda que es
veurà minorada en la superfície afectada per expropiació.

- Endesa
- Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A.

S’ha considerat, en sòl rural, el 100% del preu del sòl, aplicat a la superfície afectada.

- Sorea
- Telefónica

Ocupació temporal:
L’ocupació temporal per dur a terme les obres consistirà en zones de terrenys que s’utilitzaran per a
l’acopi de materials pel correcte funcionament de l’obra.

Mitjançant sol·licitud via mail s’ha obtingut documentació relativa a la companyia Estabanell
Energia.

Pel que fa a les ocupacions temporals, el valor de l’afectació en sòl rural s’ha estimat en un 10% anual
del valor del sòl. El termini d’execució global de les obres s’estima en 7 mesos, amb un termini efectiu
d’obra de 4,5 mesos, i la resta de termini d’obra s’estableix com el termini necessari per la provisió,
acopi de material i planificació de l’obra.

La informació dels serveis subterranis existents ha estat facilitada per les pròpies companyies, que fan
sempre reserva sobre la seva situació exacta i/o sobre la hipotètica modificació de l’entorn des del
moment en que foren instal·lats. Aquesta informació haurà de ser, als moments previs al començament de
les obres, degudament contrastada i verificada “in situ”, mitjançant cales, si fos necessari, en presencia
dels tècnics de les corresponents companyies. Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present
annex amb la indicació del servei afectat, propietari, i situació de l’obra a realitzar. Tot s’ha reflectit en
els plànols núm. 7 del present projecte.

Aquests criteris consten únicament a títol orientatiu, no essent vinculants per a l’Administració.
La valoració del cost de l’expropiació, orientativa i no vinculant de les obres del “Projecte constructiu.
Millora local. Apantallament acústic. Carretera C-17 entre el PK 27+400 i el 33+450 (TM La Garriga), i
entre el PK 34+700 i el 39+950 (TM Tagamanent). Tram: La Garriga – Tagamanent. Clau: MB-15013”
ascendeixen a la quantitat de 92,86.-€.
A l’apèndix III de l’annex 12. Expropiacions s’aporten els plànols d’expropiació.

15.1

Línies elèctriques

Les línies elèctriques existents a la zona d’estudi corresponen a les companyies ENDESA al TM de
Tagamanent i ESTABANELL ENERGIA al TM de la Garriga amb línies de distribució en baixa i mitja
tensió. La informació s’ha obtingut a través de la plataforma e-WISE (ENDESA) i mitjançant consulta via
mail (ESTABANELL ENERGIA)
Servei existent E-01
Pantalla acústica PA-T03
TM Tagamanent
Existència d’una línia elèctrica aèria de baixa tensió (Endesa) la qual no s’afecta
Servei existent E-02
Pantalla acústica PA-G02
TM la Garriga
Existència d’una línia elèctrica aèria de baixa tensió (Estabanell Energia) la qual no s’afecta.
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15.2

Línies i canalitzacions telefòniques

Les línies telefòniques existents pertanyen a la companyia TELEFONICA, SA i afectes a xarxes urbanes i
interurbanes, formades per cables de parells de diversos calibres, i estesos de fusta i canalitzacions. La
informació s’ha obtingut a través de la plataforma e-WISE.
Servei existent TF-01
Pantalla acústica PA-T01

15.4

Xarxa d’enllumenat Públic

Serveis afectat EP-01
Pantalla acústica PA-T01
TM Tagamanent
Existència d’enllumenat públic (bàcul) a desplaçar

TM Tagamanent
Existència d’una línia telefònica soterrada qual no s’afecta

16 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Servei existent TF-02

D’acord amb allò indicat en la Normativa vigent s’ha redactat el corresponent Estudi de Seguretat i
Salut i s’ha inclòs el seu pressupost d’execució material en el Pressupost General de l’Obra. A l’annex
núm. 13 Estudi de seguretat i salut, és present aquest estudi.

Pantalla acústica PA-T04

En aquest estudi de Seguretat i Salut es detalla:

TM Tagamanent
Existència d’una línia telefònica soterrada qual no s’afecta

15.3

Conduccions d’aigua potable

Les conduccions d’aigua potable pertanyen a la companyia SOREA. La informació s’ha obtingut a través
de la plataforma e-WISE.
Servei afectat AG-01
Pantalla acústica PA-T02
TM Tagamanent

La Normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut, aplicable al llarg de l’execució de les
diferents unitats de l’obra.
La Metodologia a adoptar a l’obra pel correcte compliment de les normes de seguretat, pel seu
desenvolupament i l’organització òptima de les mateixes.
El Pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat de 11.653,87 €
(dotze mil tres-cents trenta euros amb seixanta-quatre cèntims).
D’acord amb la Normativa vigent el contractista ha d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” en el qual
desenvolupi i adopti “l’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al projecte, adaptant-lo a les circumstàncies
físiques de mitjans i mètodes amb que executi els treballs. Aquest pla haurà de ser aprovat pel
Coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de les obres.

Existència d’una canonada d’aigua ø 75mm que s’haurà de desplaçar

17 PLA DE TREBALLS
Servei existent AG-01
Pantalla acústica PA-T01
TM Tagamanent

En condicions normals de treball el termini d’execució de les obres seria de set (7) mesos, però degut a
les característiques de la carretera C-17 aquest termini s’adapta a les circumstàncies particulars de la
carretera, i per tant es proposa una durada de quatre mesos i mig (4,5) efectiu d’obra, en què les obres
corresponents al municipi de la Garriga es realitzaran en un sol mes, el mes d’agost, i les obres del municipi
de Tagamanent tindran una durada de tres mesos i mig (3,5).

Existència d’una canonada d’aigua la qual no s’afecta

Servei existent AG-03
Pantalla acústica PA-G02

Per tant el termini d’execució de les obres serà de 7 mesos, amb un termini efectiu d’obra de 4,5 mesos,
i la resta de termini d’obra s’estableix com el termini necessari per la provisió, acopi de material i
planificació de l’obra per a l’execució de les pantalles acústiques del TM de la Garriga en un termini
màxim d’un mes (mes d’agost), tal i com s’indica en pla de treball inclòs a l’annex núm. 14 Pla de
treballs.

TM la Garriga
Existència d’una canonada d’aigua la qual no s’afecta
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18 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de INFRAESTRUCTURES.cat de
2019v02, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències
establertes, així om la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del control de
la qualitat.

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient.

El pressupost d’execució per contracte del projecte, inclosos els percentatges de despeses generals i
benefici industrial, i exclòs el 21% d’IVA, PEC sense IVA, és de 1.254.077,26 € (un milió dos-cents
cinquanta-quatre mil setanta-set euros amb vint-i-sis cèntims).

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que
s’aplica a la justificació de preus.

El pressupost de control de qualitat s’ha realitzat per fases d’acord al procés d’execució de l’obra.

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels aspectes
abans esmentats. El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del : 5 %.
A l’annex núm. 15 es presenta la justificació de preus del pressupost.

19 REVISIÓ DE PREUS
En compliment 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, dels articles 103, 104 i 105 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, i en concret a l’article 103 apartat 1 i apartat 5 del mateix, no procedeix la
inclusió en el Plec de clàusules administratives particulars de l’obra de referència de cap clàusula de
revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos.

20 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat,
en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que
desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories següents,
aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28
d'agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas.
El grup, subgrup i categoria que han de ser demanats als contractistes seran les següents:
- Grup

G – Viales y pistas

- Subgrup

6 – Obras viales sin cualificación específica

- Categoria 4 – Cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros

21 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a l’execució de
les obres de manteniment. A l’annex 02 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les unitats
objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar.
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El Pressupost d’execució per contracte del Pla d’Assaigs, exclòs el 21% d’IVA, del present projecte,
ascendeix a la quantitat de 10.055,71.€ ( deu mil cinquanta-cinc euros amb setanta-un cèntims).
Això representa un percentatge del pressupost del Pla de Control de Qualitat contemplat en el present
projecte, respecte al pressupost en PEC sense IVA, igual al 0,80 %.

22 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la
finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.
Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es
generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
L’annex núm. 18 inclou l’Estudi de la gestió dels residus de la construcció i de la demolició per tal de
realitzar el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. En aquest
estudi hi ha el Pressupost de la gestió de l’estimació dels residus que es generaran durant les obres
(Pressupost d’Execució Material), que s’inclou en forma de partida alçada en el pressupost general del
projecte constructiu.

23 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
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 del les Administracions Públiques i de l’article 233 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, 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 i l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
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.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i
concretament allò reflectit a l’article 24 de la mateixa.
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24 GARANTIA DE L’OBRA
D’acord a l’apartat 3 de l’243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el termini de garantia de l’obra no
podrà ser inferior a un any.

Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
Sistema de reg
Plantacions
Partides alçades

PANTALLA PAT02

25 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus, i als amidaments del projecte, i tenint en
compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material:
PANTALLA PAG01
Treballs previs i enderrocs
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
Partides alçades

PANTALLA PAG02
Treballs previs i enderrocs
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització

PANTALLA PAG03
Treballs previs i enderrocs
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització

PANTALLA PAG04
Treballs previs i enderrocs
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització

PANTALLA PAT01
Treballs previs i enderrocs
Moviments de terra
Fonaments
Pantalla
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Treballs previs i enderrocs
Moviments de terra
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
Sistema de reg
Plantacions

1.489,93
2.324,54
19.862,01
14.218,73
7.527,16
550,00

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

104.591,56

.-€

890,89
200,36
32.031,20
38.017,30
561,14
2.681,71
18.984,85
8.410,71
2.813,40

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

45.427,65

.-€

903,23
69,15
18.353,40
21.959,76
870,74
2.071,35
118,11
1.081,91

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

120.199,68

.-€

441,08
37.022,77
55.525,63
1.780,18
1.797,90
23.632,12

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

93.676,54

.-€

11.653,87
2.306,04
57.908,93
6.000,00
15.807,70

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

1.053.846,43

.-€

225.411,00

.-€

3.583,65
76.343,66
89.933,56
2.070,42
19.677,34
28.802,37
5.000,00

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

52.080,08

.-€

954,89
15.575,53
24.892,69
1.842,93
3.138,33
5.675,71

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

51.960,59

.-€

3.205,63
18.315,28
20.264,37
638,95
3.705,16
5.831,20

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

177.723,41

.-€

3.255,72
70.728,01
55.940,14
1.925,30
18.571,79
27.302,45

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

182.775,92

.-€

DESPESES GENERALS (13%)

137.000,04

.-€

3.698,46
288,56
55.951,79
76.864,74

.-€
.-€
.-€
.-€

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

63.230,79

.-€

SUBTOTAL

1.254.077,26

.-€

IVA (21%)

263.356,22

.-€

PANTALLA PAT03
Treballs previs i enderrocs
Moviments de terra
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
Plantacions

PANTALLA PAT04
Treballs previs i enderrocs
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització

NO TRAMIFICAT
Seguretat i Salut
Gestió de residus
Organització i desenvolupament de l’obra
Reposicions
Despeses acció cultura (1,5%)

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
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Memòria.doc

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1.517.433,48

.-€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

92,86

.-€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

0

.-€

1.517.526,34

.-€

Expropiacions
SSAA
TOTAL PRESSUPOST DE CONEIXEMENT PER L’ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST GENERAL
Resum del pressupost
Pressupost d’execució per contracte

El pressupost per al coneixement de l’Administració puja a la quantitat de un milió cinc-cents disset mil
cinc-cents vint-i-sis euros amb trenta-quatre cèntims (1.517.526,34.-€).

27 CONCLUSIONS
26 DOCUMENTS DEL PROJECTE
Els documents que integren el present projecte són els següents:
DOCUMENT I. MEMÒRIA i ANNEXOS
MEMÒRIA - Resum de dades generals
ANNEXOS A LA MEMÒRIA
Annex núm. 01: Antecedents.
Annex núm. 02: Qualitat i medi ambient.
Annex núm. 03: Estudi acústic.
Annex núm. 04: Cartografia i topografia.
Annex núm. 05: Estudi d’alternatives tipologia de pantalles acústiques.
Annex núm. 06: Climatologia, hidrologia i drenatge.
Annex núm. 07: Geologia i geotècnia.
Annex núm. 08: Estructures i murs.
Annex núm. 09: Estudi de l‘organització i desenvolupament de l’obra.
Annex núm. 10: Senyalització, abalisament i defenses.
Annex núm. 11: Serveis existents.
Annex núm. 12: Expropiacions
Annex núm. 13: Estudi de seguretat i salut.
Annex núm. 14: Pla de treballs.
Annex núm. 15: Justificació de preus.
Annex núm. 16: Sistema de reg i plantacions.
Annex núm. 17: Pressupost per al coneixement de l’Administració.
Annex núm. 18: Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.
Annex núm. 19: Reportatge fotogràfic.

El present Projecte Constructiu consta de tots els documents necessaris: Memòria, Plànols, Plec de
condicions i Pressupost, per a la definició completa de les obres.
Amb tot el que s’ha exposat a la present memòria i els seus annexos, així com a la resta de documents
del Projecte, hom considera perfectament justificat i, en conseqüència, el trasllada a la Superioritat per
a la seva aprovació.
Considerant que el Projecte pot servir de base per a la construcció de les obres, estant àmpliament
desenvolupat i detallat en els preceptius documents, s’estima haver complert l’objectiu i en conseqüència
es presenta a la consideració de la Superioritat, sotmetent-lo a la seva aprovació si procedeix.

La Garriga – Tagamanent, juliol de 2020
L’Enginyer Autor del Projecte

Sr. Josep Farreró i Solés
Enginyer Agrònom. Col·legiat núm. 658
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, S.L.P.

DOCUMENT II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DOCUMENT III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DOCUMENT IV. PRESSUPOST
AMIDAMENTS AUXILIARS
AMIDAMENTS
ESTADÍSTICA DE PARTIDES
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INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................... 3
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3

FASES D’OBRA ................................................................................................................................... 4

4

ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES ................................................................... 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

PA-G01. C-17 del P.K. 30+079 al P.K. 30+239 .......................................................................................5
PA-G02. C-17 del P.K. 29+659 al P.K. 29+699 .......................................................................................6
PA-G03. C-17 del P.K. 29+273 al P.K. 29+309 .......................................................................................8
PA-G04. C-17 del P.K. 29+113 al P.K. 29+261 .................................................................................... 10
PA-T01. C-17 del P.K. 36+291 al P.K. 36+427 ..................................................................................... 12
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4.8 Cas d’ordenació de la circulació D2............................................................................................................ 19
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4.11
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1

INTRODUCCIÓ
En el present annex s’estableix una proposta de programació dels treballs d’acord amb la tipologia i
duració de les obres descrites en el projecte, i s’exposen les mesures que es consideren necessàries pel
correcte desenvolupament de les obres fixant els següents objectius:


Menor molèstia i major seguretat pels usuaris



Informar a l’usuari de la presència d’obres



Modificar el comportament de l’usuari per que s’adapti a la situació no habitual que representen
les obres



Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres



Compliment de les normatives en l’àmbit de senyalització i protecció de les obres

Les obres consisteixen en l’aplicació de les mesures que es consideren necessàries per reduir l’impacte
acústic de la circulació de la carretera C-17 entre el PK 27+400 i el 33+450 (TM La Garriga) i entre
el PK 34+700 i el 39+950 (TM Tagamanent).
Durant l’execució de les obres s’haurà de disposar de la senyalització provisional i les proteccions
necessàries per garantir la seguretat.

2

DISPOSICIONS I NORMATIVA
Per l’execució, programació i senyalització de les obres es seguirà en tot moment les següents
Instruccions de Carreteres publicades pel Ministerio de Fomento:


Instrucción 8.1-IC Señalización vertical. (Ministerio de Fomento, març 2014)



Instrucción 8.2-IC Marcas viales (MOPU, març 1987)



Instrucción 8.3-IC Señalización de obras (MOPU, 1987)



Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.



Manual de ejemplos de señalización móvil de obras.

També es donarà compliment a les instruccions, criteris i normativa vigents de la DGIMT de la
Generalitat de Catalunya.
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3

FASES D’OBRA
Per a la realització de la fase 1 es tallarà, mentre durin les obres, un dels dos carrils del marge dret de
la C-17 en direcció PK creixent.

La previsió de l’execució de les obres és realitzar-les en 4 fases:
 Fase 1. Correspon a la realització de les pantalles PA-T01, PA-T02 i PA-T03 del terme municipal de
Tagamanent.

Un cop acabada la fase 1 es procedirà a realitzar la fase 2 en la que es tallarà, mentre durin les
obres, un carril dels dos del marge dret de la C-17 en direcció PK decreixent.

 Fase 2. Correspon a la realització de la pantalla PA-T04 del terme municipal de Tagamanent.

Les fases 3 i 4, es realitzaran en el mateix període de temps.

 Fase 3. Correspon a la realització de les pantalles PA-G01, PA-G02 i PA-G04 del terme municipal
de La Garriga.

Per la fase 3, mentre durin les obres, s’ocuparà una part del carril d’incorporació (sentit RipollBarcelona) al terme municipal de Tagamanent.

 Fase 4. Correspon a la realització de la pantalla PA-G03 del terme municipal de La Garriga.

Per la fase 4, mentre durin les obres, s’ocuparà una part del carril d’accés al nucli de Tagamanent i una
part del carril d’incorporació a la C-17 des del nucli de Tagamanent.

4

ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
La carretera C-17, en els diferents trams d’actuació del projecte presenta les següents seccions tipus:

Pantalla

PK inici

PK final

Secció

Velocitat via

PA-G01

30+079

30+239

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-G02

29+659

29+699

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-G03

29+273

29+309

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-G04

29+113

29+261

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-T01

36+291

36+427

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-T02

36+152

36+204

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-T03

36+112

36+152

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

PA-T04

35+355

35+475

2 carrils per cada sentit de circulació
amb separació física

100 km/h

Taula 1. Seccions de la carretera C-17.
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4.1

PA-G01. C-17 del P.K. 30+079 al P.K. 30+239

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’25 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica de formigó de 160 m de longitud i 3 m d’alçada.
MESURES CORRECTORES

El voral dret està format per 0’85 m d’amplada asfaltats i 0’95 m de formigó. La barrera de seguretat
actual està col·locada just després del paviment de formigó.

PANTALLA ACÚSTICA – PA-G01
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

30+079

30+239

160

3

Les obres a realitzar en aquest tram són;


Instal·lació de pantalla acústica de formigó de 160 m de longitud i 3 m d’alçada.



Execució del drenatge tipus CAZ (Ø 0,40 m).



Execució d’un baixant per tal d’evacuar les aigües procedents de la cuneta.



Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2, W1) o
similiar.



Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.



Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Es recomana el següent ordre:
1.

Retirada de senyalització vertical
Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

2.
Fotografia 1. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Retirada de la barrera de seguretat
Es retirarà la barrera de seguretat existent en el tram afectat.

3.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

4.

Instal·lació de la pantalla acústica
La pantalla acústica es col·locarà a la vora del terraplè viari.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEB-140 col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop
col·locats tots els suports verticals s’instal·laran el panells de formigó porós de 0,18 m de cantell
formant l’apantallament acústic.

5.

Fotografia 2. Barrera de seguretat al marge dret de la carretera C-17 en aquest tram.
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Execució del drenatge tipus CAZ
Situada entre la calçada i la barrera de seguretat s’executarà un drenatge amb peça
prefabricada de formigó tipus CAZ trepitjable de diàmetre 0,40 m al llarg d’aquest tram.
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6.

Execució del baixant
S’executarà una baixant per d’evacuar les aigües procedents del drenatge.

7.

Execució de barrera de seguretat
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.

4.2

PA-G02. C-17 del P.K. 29+659 al P.K. 29+699

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’25 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits.
El voral dret està format per 0’25 m d’amplada asfaltat en el punt mes ample tot i que hi ha trams en
que no existeix voral i cuneta de formigó de 1,65 m. La barrera de seguretat actual està col·locada just
al límit entre l’asfalt i la cuneta de formigó.

Just després del voral de la carretera, on anirà el drenatge tipus caz, s’instal·larà la barrera de
seguretat. En aquest cas es tracta d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2,
W1) o similar, formada per peces prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.
8.

Rehabilitació del ferm
No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.

9.

Senyalització, abalisament i seguretat vial
Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.

Per realitzar les tasques i d’acord a la secció de la carretera C-17 en aquest tram es considera
necessari restringir el trànsit. Serà necessari tallar la circulació del carril contigu al voral exterior al llarg
del tram d’obres afectat.
S’haurà de seguir la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’. Aquestes determinen que per tal d’ordenar la circulació en presència
d’obres fixes és necessari distingir entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la carretera,
donant-se el següent cas:

Fotografia 3. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

TIPUS DE VIA --- D) Vies de doble calçada amb mitjana o separador, amb dos o tres carrils per
sentit.

Una part de la pantalla es situa sobre l’estructura del pas inferior existent. En aquest tram pràcticament
no existeix voral.

SITUACIÓ OBSTACLE --- 6. En la calçada, de forma que es requereix disminuir en 1 el número de
carrils oberts a la circulació.

La barrera de seguretat és doble, la biona es troba situada al límit entre l’estructura del pas inferior i
l’asfalt, mentre que la barrera del pas inferior es troba situada sobre l’estructura del mateix.

Resultant el cas d’ordenació de la circulació D6.
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Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.



Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Es recomana el següent ordre:
1.

Retirada de senyalització vertical
Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

2.

Retirada de la barrera de seguretat
Es retirarà la barrera de seguretat existent en el tram afectat.

3.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

4.

Enderrocs cuneta existent
Aquest tram disposa de cuneta de formigó, la qual haurà de ser enderrocada.

5.

Enderroc de l’embornal existent i canonada de diàmetre 400.
Aquest tram existeix embornal i canonada de diàmetre 400 per tal d’evacuar les aigües
procedents de la cuneta actual que haurà ser enderrocat.

6.

La pantalla acústica es col·locarà a la vora del terraplè viari.

Fotografia 4. Barrera de seguretat del marge dret de la carretera C-17 sobre el pas inferior.

Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEB-140 col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop
col·locats tots els suports verticals s’instal·laran el panells de formigó porós de 0,18 m de cantell
formant l’apantallament acústic.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica de formigó de 40 m de longitud i 3 m d’alçada.

MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-G02
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

29+659

29+699

40

3

Taula 2. Mesura correctora. Pantalla acústica PA-G02.

Excepte en el tram sobre l’estructura del pas inferior existent, que es col·locarà la pantalla just
després de l’estructura del pas.
7.

Instal·lació de pantalla acústica de formigó de 44 m de longitud i 3 m d’alçada.



Execució del drenatge tipus CAZ (Ø 0,30 m).



Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 400 per evacuar aigües procedents del
drenatge.



Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2, W1) o
similar.
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Execució del drenatge tipus CAZ
Situada entre la calçada i la barrera de seguretat s’executarà un drenatge amb peça
prefabricada de formigó tipus CAZ trepitjable de diàmetre 0,30 m al llarg d’aquest tram.
Excepte en el tram sobre l’estructura del pas inferior existent.

Les obres a realitzar en aquest tram són;


Instal·lació de la pantalla acústica

8.

Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 400 per tal d’evacuar les aigües procedents
del nou drenatge.

9.

Execució de barrera de seguretat
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.
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Just després del voral de la carretera, on anirà el drenatge tipus caz, s’instal·larà la barrera de
seguretat. En aquest cas es tracta d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2,
W1) o similar, formada per peces prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.
Excepte en el tram sobre l’estructura del pas inferior existent. En aquest tram es col·locarà biona
doble just després de l’asfalt i davant de l’estructura del pas inferior.

4.3

PA-G03. C-17 del P.K. 29+273 al P.K. 29+309

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’25 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits.
El voral esquerre està format per 1’00 m d’amplada asfaltat i 0’80 m cuneta de formigó. La barrera
de seguretat actual està col·locada després de l’asfalt i sobre la cuneta de formigó.

10. Rehabilitació del ferm

No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.
11. Senyalització, abalisament i seguretat vial

Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.
Per realitzar les tasques i d’acord a la secció de la carretera C-17 en aquest tram es considera
necessari restringir el trànsit. Serà necessari tallar la circulació del carril contigu al voral exterior al llarg
del tram d’obres afectat.

Fotografia 5. Voral esquerre de la carretera C-17 en aquest tram, la mesura correctora s’inicia just després del pas inferior.

S’haurà de seguir la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’. Aquestes determinen que per tal d’ordenar la circulació en presència
d’obres fixes és necessari distingir entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la carretera,
donant-se el següent cas:
TIPUS DE VIA --- D) Vies de doble calçada amb mitjana o separador, amb dos o tres carrils per
sentit.
SITUACIÓ OBSTACLE --- 6. En la calçada, de forma que es requereix disminuir en 1 el número de
carrils oberts a la circulació.
Resultant el cas d’ordenació de la circulació D6.

Fotografia 6. Barrera de seguretat i cuneta formigonada al marge esquerre de la carretera C-17 en aquest tram.
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2.

Retirada de la barrera de seguretat
Es retirarà la barrera de seguretat existent en el tram afectat.

3.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

4.

Enderrocs cuneta existent
Aquest tram disposa de cuneta de formigó, la qual haurà de ser enderrocada.

5.

Enderroc de l’embornal existent i canonada de diàmetre 500.
Aquest tram existeix embornal i canonada de diàmetre 500 per tal d’evacuar les aigües
procedents de la cuneta actual que haurà ser enderrocat.

6.

Instal·lació de la pantalla acústica
La pantalla acústica es col·locarà a la vora del terraplè viari.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEB-140 col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop
col·locats tots els suports verticals s’instal·laran el panells de formigó porós de 0,18 m de cantell
formant l’apantallament acústic.

Fotografia 7. Abatiment de la barrera de seguretat i cuneta formigonada al marge esquerre de la carretera C-17 en aquest tram.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica de formigó de 36 m de longitud i 3 m d’alçada.

MESURES CORRECTORES
7.

PANTALLA ACÚSTICA – PA-G03
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Esquerre

29+273

29+309

36

3

Situada entre la calçada i la barrera de seguretat s’executarà un drenatge amb peça
prefabricada de formigó tipus CAZ trepitjable de diàmetre 0,30 m al llarg d’aquest tram.
8.

Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per tal d’evacuar les aigües procedents
del drenatge.

9.

Execució de barrera de seguretat

Les obres a realitzar en aquest tram són;


Instal·lació de pantalla acústica de formigó de 36 m de longitud i 3 m d’alçada.



Execució del drenatge tipus CAZ (Ø 0,30 m).



Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per evacuar aigües procedents del
drenatge.



Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2, W1) o
similar.



Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.



Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Es recomana el següent ordre:
1.

Retirada de senyalització vertical
Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

130PL19500

Execució del drenatge amb tipus CAZ

Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.
Just després del voral de la carretera, on anirà el drenatge tipus caz, s’instal·larà la barrera de
seguretat. En aquest cas es tracta d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2,
W1) o similar, formada per peces prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.
10. Rehabilitació del ferm

No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
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vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.
11. Senyalització, abalisament i seguretat vial

Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.

4.4

PA-G04. C-17 del P.K. 29+113 al P.K. 29+261

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’25 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits.
El voral dret està format per 0’65 m d’amplada asfaltat i 1’25 m de formigó. La barrera de seguretat
actual està col·locada just després del paviment de formigó.

Per realitzar les tasques i d’acord a la secció de la carretera C-17 en aquest tram es considera
necessari restringir el trànsit. Serà necessari tallar la circulació del carril contigu al voral exterior al llarg
del tram d’obres afectat.
S’haurà de seguir la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’. Aquestes determinen que per tal d’ordenar la circulació en presència
d’obres fixes és necessari distingir entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la carretera,
donant-se el següent cas:
TIPUS DE VIA --- D) Vies de doble calçada amb mitjana o separador, amb dos o tres carrils per
sentit.
SITUACIÓ OBSTACLE --- 6. En la calçada, de forma que es requereix disminuir en 1 el número de
carrils oberts a la circulació.
Resultant el cas d’ordenació de la circulació D6.

Fotografia 8. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 9. Barrera de seguretat del marge dret de la carretera C-17 en aquest tram.
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La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica de formigó de 148 m de longitud i 2 m d’alçada.

6.

S’executarà una baixant per d’evacuar les aigües procedents de la cuneta.
7.

MESURES CORRECTORES
P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Esquerre

29+113

29+261

148

2

Just després del voral de la carretera, on anirà el drenatge tipus caz, s’instal·larà la barrera de
seguretat. En aquest cas es tracta d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2,
W1) o similar, formada per peces prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.

Les obres a realitzar en aquest tram són;


Instal·lació de pantalla acústica de formigó de 148 m de longitud i 2 m d’alçada.



Execució del drenatge amb peça prefabricada de formigó tipus CAZ.



Execució d’un baixant per tal d’evacuar les aigües procedents del drenatge.



Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-E (H2, W1) o
similar.



Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.



Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Es recomana el següent ordre:
1.

Retirada de senyalització vertical
Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

2.

Retirada de la barrera de seguretat
Es retirarà la barrera de seguretat existent en el tram afectat.

3.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

4.

Instal·lació de la pantalla acústica
La pantalla acústica es col·locarà al cap del talús d’acord el terreny existent.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEB-140 col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop
col·locats tots els suports verticals s’instal·laran el panells de formigó porós de 0,18 m de cantell
formant l’apantallament acústic.

5.

Execució del drenatge tipus CAZ
Situada entre la calçada i la barrera de seguretat s’executarà un drenatge amb peça
prefabricada de formigó tipus CAZ trepitjable de diàmetre 0,40 m al llarg d’aquest tram.

130PL19500

Execució de barrera de seguretat
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.

PANTALLA ACÚSTICA – PA-G04
MARGE

Execució del baixant

8.

Rehabilitació del ferm
No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.

9.

Senyalització, abalisament i seguretat vial
Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera, col·locada sobre la cuneta de formigó transitable, per tal
de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control. Es seguiran les
determinacions fixades en les publicacions del Ministeri de Foment ‘Recomendaciones sobre
sistemas de contención de vehículos’ i ‘Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreres
de Seguridad metálicas’.

Per realitzar les tasques i d’acord a la secció de la carretera C-17 en aquest tram es considera
necessari restringir el trànsit. Serà necessari tallar la circulació del carril contigu al voral exterior al llarg
del tram d’obres afectat.
S’haurà de seguir la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’. Aquestes determinen que per tal d’ordenar la circulació en presència
d’obres fixes és necessari distingir entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la carretera,
donant-se el següent cas:
TIPUS DE VIA --- D) Vies de doble calçada amb mitjana o separador, amb dos o tres carrils per
sentit.
SITUACIÓ OBSTACLE --- 6. En la calçada, de forma que es requereix disminuir en 1 el número de
carrils oberts a la circulació.
Resultant el cas d’ordenació de la circulació D6.
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4.5

PA-T01. C-17 del P.K. 36+291 al P.K. 36+427

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’50 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits. En sentit Ripoll, costat dret de la
carretera que afecta el projecte, hi trobem a més dels dos carrils de circulació un carril d’incorporació
d’una amplada mitja de 3,50 m.
El voral dret està format per 1’75 m d’amplada asfaltat i 1’40 m de cuneta de formigó. Els primers
metres d’aquest tram disposen de barrera de seguretat, col·locada després de l’asfalt i sobre la cuneta
de formigó, la resta de tram que ens ocupa no disposa de barrera.

Fotografia 11. Barrera de seguretat del marge dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 10. Inici de la incorporació a la carretera C-17, voral dret d’aquesta.

Fotografia 12. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica vegetal de 140 m de longitud i 3 m d’alçada.
MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-T01
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MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

36+291

36+427

140

3
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Les obres a realitzar en aquest tram són;


Instal·lació de pantalla acústica vegetal de panell verd de 140 m de longitud i 3 m d’alçada.



Execució de cuneta de formigó triangular.



Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per evacuar aigües procedents de la
cuneta.



Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-F o similar.



Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.



Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.



Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.
Just després del voral de la carretera s’instal·larà la barrera de seguretat. En aquest cas es tracta
d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-F o similar, formada per peces
prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.
8.

No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.

Instal·lació de reg i plantació.

Es recomana el següent ordre:
1.

Retirada de senyalització vertical
Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

2.

Retirada de la barrera de seguretat
Es retirarà el tram de barrera de seguretat existent.

3.

4.

Esbrossada

9.

Senyalització, abalisament i seguretat vial
Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.

10. Instal·lació de reg i plantació

Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

A costat i costat de la pantalla, al peu d’aquesta, es procedirà a la plantació d’enfiladisses que
permetin la integració paisatgística.

Instal·lació de la pantalla acústica tipus panell verd

Per tal d’afavorir el creixement de les plantacions, s’instal·larà un sistema de reg per goteig
automatitzat.

La pantalla acústica es situarà en part on es troba actualment la cuneta de formigó.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilots i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
que formaran les pantalles, perfils HEA-160 col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop
col·locats tots els suports verticals s’instal·laran els panells verd, formats per un nucli aïllant de llana
de roca d’alta densitat amb reixa metàl·lica d’acer galvanitzat a les dues cares i recobertes per
una tela metàl·lica fonoabsorbent, amb un gruix de 0,12 m.
5.

Rehabilitació del ferm

Execució de cuneta de formigó triangular
Situada entre la calçada i la pantalla acústica s’executarà una cuneta de formigó triangular al
llarg d’aquest tram, de tipus C4.

6.

Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per tal d’evacuar les aigües procedents
de la nova cuneta.

7.

Execució de barrera de seguretat
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Per realitzar les tasques i d’acord a la secció de la carretera C-17 en aquest tram es considera
necessari ocupar el voral asfaltat i el carril d’incorporació d’un ramal d’entrada.
S’haurà de seguir la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’. Aquestes determinen que per tal d’ordenar la circulació en presència
d’obres fixes és necessari distingir entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la carretera,
donant-se el següent cas:
TIPUS DE VIA --- D) Vies de doble calçada amb mitjana o separador, amb dos o tres carrils per
sentit.
SITUACIÓ OBSTACLE --- 6. En la calçada, de forma que es requereix disminuir en 1 el número de
carrils oberts a la circulació.
Resultant el cas d’ordenació de la circulació D6.
En veure’s ocupat el carril d’incorporació del ramal d’entrada, serà necessari modificar aquesta
incorporació d’acord a la figura exemple 4.01 de la Norma 8.3-IC, la qual es farà ocupant el carril
exterior dels dos carrils existents de circulació. Per aquest motiu es requereix la disminució en 1 el
número de carrils oberts a la circulació.
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4.6

PA-T02. C-17 del P.K. 36+152 al P.K. 36+204 i PA-T03. C-17 del P.K. 36+112 al P.K.
36+152

4.6.1 PA-T02. C-17 del P.K. 36+152 al P.K. 36+204

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’50 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits. En sentit Ripoll, costat dret de la
carretera que afecta el projecte, hi trobem a més dels dos carrils de circulació un carril de sortida d’una
amplada mitja de 3,50 m.
El voral dret està format per 1’50 m d’amplada asfaltat i 1’40 m de cuneta de formigó. Aquest tram de
la carretera no disposa de barrera de seguretat.
A una distància inferior d’5,00 m, després de la cuneta de formigó, hi ha la tanca metàl·lica que
delimita una parcel·la.

Fotografia 14. Cuneta existent al marge dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 13. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 15. Carril de sortida de la carretera C-17, voral dret d’aquesta.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica vegetal de 52m de longitud i 4 m d’alçada.
MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-T02
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MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

36+152

36+204

52

4
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4.6.2 PA-T03. C-17 del P.K. 36+112 al P.K. 36+152

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’50 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits. En sentit Ripoll, costat dret de la
carretera que afecta el projecte, hi trobem a més dels dos carrils de circulació l’inici d’un carril de
sortida d’una amplada d’entre 2,00 i 3,50 m.
El voral dret està format per 1’50 m d’amplada asfaltat i 1’40 m de cuneta de formigó. Aquest tram de
la carretera no disposa de barrera de seguretat.
A una distància inferior d’1,00 m, després de la cuneta de formigó, hi ha el mur de mamposteria que
delimita una parcel·la.

Fotografia 17. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 16. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.

Fotografia 18. Carril de sortida de la carretera C-17, voral dret d’aquesta.
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que formaran les pantalles, perfils HEA-180 per la pantalla PA-T02 i
PA-T03, col·locats un cada 4 metres. I finalment un cop col·locats
s’instal·laran el panells verd, formats per un nucli aïllant de llana de
reixa metàl·lica d’acer galvanitzat a les dues cares i recobertes
fonoabsorbent, amb un gruix de 0,12 m.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica vegetal de 40m de longitud i 3 m d’alçada.
MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-T03
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

36+112

36+152

40

3

4.

HEA-160 per la pantalla
tots els suports verticals
roca d’alta densitat amb
per una tela metàl·lica

Execució de cuneta de formigó trapezoïdal.
Situada entre la calçada i la pantalla acústica s’executarà una cuneta de formigó trapezoidal al
llarg d’aquest tram, de tipus C2.

5.

Execució d’un nou tub de diàmetre 500 per tal substituir cuneta existent que desemboca a la
cuneta de la carretera.

Les obres a realitzar en aquests dos trams, que es realitzaran alhora són;


Instal·lació de pantalles acústiques vegetals de panell verd (T02: 52 m de longitud i 4 m d’alçada
/ T03: 40 m de longitud i 3 m d’alçada).

6.

Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per tal de recollir les aigües procedents
d’una cuneta que desemboca a la cuneta de la carretera.



Rehabilitació del muret existent de mamposteria d’una parcel·la.

7.

Execució de barrera de seguretat



Execució de cuneta de formigó trapezoidal.



Execució d’un nou tub de diàmetre 500 per tal substituir cuneta existent que desemboca a la
cuneta de la carretera.



Execució d’un nou embornal i canonada de diàmetre 500 per tal de recollir les aigües procedents
d’una cuneta que desemboca a la cuneta de la carretera.



Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-F o similar.



Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.



Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.



Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle
fora de control.
Just després del voral de la carretera s’instal·larà la barrera de seguretat. En aquest cas es tracta
d’una barrera simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-F o similar, formada per peces
prefabricades d’alçada 80 cm, ancorades al terreny.
8.

No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.
La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.

Instal·lació de reg i plantació.

Es recomana el següent ordre:
1.

Retirada de senyalització vertical
Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

2.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

3.

Instal·lació de la pantalla acústica tipus panell verd
La pantalla acústica es situarà en part on es troba actualment la cuneta de formigó.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant micropilots armats i formigonats in situ,
l’execució d’una biga de formigó armada de repartiment de les càrregues cap als micropilons i el
seu lligat. En aquesta biga contínua es col·locaran perns i plaques base d’ancoratge per rebre els
perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es col·locaran els suports verticals
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Rehabilitació del ferm

9.

Senyalització, abalisament i seguretat vial
Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera, col·locada després de l’asfalt i sobre la cuneta de formigó,
per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control. Es seguiran les
determinacions fixades en les publicacions del Ministeri de Foment ‘Recomendaciones sobre
sistemas de contención de vehículos’ i ‘Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreres
de Seguridad metálicas’.

10. Instal·lació de reg i plantació
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Al costat de la pantalla que dóna a la carretera, al peu d’aquesta, es procedirà a la plantació
d’enfiladisses que permetin la integració paisatgística.
Per tal d’afavorir el creixement de les plantacions, s’instal·larà un sistema de reg per goteig
automatitzat.

Per realitzar les tasques i d’acord a la secció de la carretera C-17 en aquest tram es considera
necessari ocupar el voral asfaltat i en cas necessari part del carril d’incorporació d’un ramal de sortida.
S’haurà de seguir la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’. Aquestes determinen que per tal d’ordenar la circulació en presència
d’obres fixes és necessari distingir entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la carretera,
donant-se el següent cas:
TIPUS DE VIA --- D) Vies de doble calçada amb mitjana o separador, amb dos o tres carrils per
sentit.
SITUACIÓ OBSTACLE --- 6. En la calçada, de forma que es requereix disminuir en 1 el número de
carrils oberts a la circulació.

Fotografia 19. Voral esquerra de la carretera C-17 en aquest tram amb carril de sortida.

Resultant el cas d’ordenació de la circulació D6.
En veure’s ocupat el carril d’incorporació del ramal de sortida, serà necessari modificar aquesta
incorporació d’acord a la figura exemple 4.03 de la Norma 8.3-IC, la qual es farà ocupant el carril
exterior dels dos carrils existents de circulació. Per aquest motiu es requereix la disminució en 1 el
número de carrils oberts a la circulació.

4.7

PA-T04. C-17 del P.K. 35+355 al P.K. 35+475

En aquest tram de la carretera C-17, aquesta disposa de dos carrils de 3’50 m d’amplada cadascun
per cada sentit de circulació, amb separació física entre sentits. En sentit Barcelona, costat esquerre de
la carretera que afecta el projecte, hi trobem a més dels dos carrils de circulació un carril de sortida
d’una amplada compresa entre 2,00 i 3,50 m.
El voral dret està format per 1’70 m d’amplada asfaltat. Els primers metres d’aquest tram no disposen
de barrera de seguretat, la resta de tram que ens ocupa disposa de barrera col·locada just després del
voral asfaltat.
A una distància mitja d’uns 5,00 m, després del voral, hi ha la tanca metàl·lica que delimita una
parcel·la.
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Fotografia 20. Voral dret de la carretera C-17 en aquest tram.
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3.

Esbrossada
Es realitzarà una esbrossada del marge de la carretera que es veurà afectat per la instal·lació de
la pantalla acústica.

4.

Instal·lació de la pantalla acústica
La pantalla acústica es col·locarà al cap del talús d’acord el terreny existent.
Consisteix en l’execució de fonamentació mitjançant sabata correguda de formigó armat in situ,
de dimensions 1,50 x 0,80 metres. En aquesta sabata es col·locaran perns i plaques base
d’ancoratge per rebre els perfils que formaran el suports de les pantalles. Posteriorment es
col·locaran els suports verticals que formaran les pantalles, perfils HEB-140 col·locats un cada 4
metres. I finalment un cop col·locats tots els suports verticals s’instal·laran el panells de metacrilat
formant l’apantallament acústic.

5.

Execució de cuneta de formigó triangular
Just després del voral de la carretera s’executarà una cuneta de formigó triangular al llarg
d’aquest tram, de tipus C3.

Fotografia 21. Voral esquerra amb carril de sortida de la carretera C-17, i barrera de seguretat existent.

6.

No es pot preveure l’impacte que rebrà el ferm durant l’execució de les obres, però en cas que
sigui necessari es procedirà a la seva rehabilitació.

La solució escollida com a mesura correctora de l’impacte acústic en aquest tram consisteix en
l’apantallament mitjançant pantalla acústica de metacrilat de 40m de longitud i 3 m d’alçada.

La solució a aplicar serà eliminar les capes afectades, es netejarà les restes de material resultant
del fressat i s’executarà la capa de trànsit efectuant si cal un reg d’emprimació previ. Les
característiques tant del reg d’emprimació com de la capa de trànsit compliran amb la normativa
vigent de carreteres. La nova capa de trànsit haurà d’assolir la cota superficial de rodament
original.

MESURES CORRECTORES
PANTALLA ACÚSTICA – PA-T04
MARGE

P.K. INICI

P.K. FINAL

Longitud (m)

Alçada (m)

Dret

35+355

35+475

120

1’50

Les obres a realitzar en aquest tram són;


Instal·lació de pantalla acústica de metacrilat de 120 m de longitud i 1’50 m d’alçada.



Execució de cuneta de formigó triangular.



Execució de barrera de seguretat simple de formigó tipus deltabloc DB 80AS-F o similar.



Rehabilitació del ferm, en cas que sigui necessari.



Senyalització, abalisament i seguretat vial; re-ubicació de la senyalització actual existent i
instal·lació de barrera de seguretat a tot el tram.

Es recomana el següent ordre:
1.

Retirada de senyalització vertical
Les senyals i cartells vertical existents es retiraran i s’acopiaran per la seva posterior re-ubicació.

2.

Retirada de la barrera de seguretat

Rehabilitació del ferm

7.

Senyalització, abalisament i seguretat vial
Serà necessària la re-ubicació de la senyalització vertical que s’ha retirat a l’inici dels treballs,
seguint les determinacions tant de posicionament vertical, transversal i d’orientació de la normativa
vigent de senyalització vertical ‘Instrucción 8.1-IC Señalización vertical’.
Al llarg de tot el tram de nova pantalla acústica, serà necessària la instal·lació de barreres de
seguretat al marge de la carretera, col·locada després de l’asfalt i sobre la cuneta de formigó
transitable, per tal de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control. Es
seguiran les determinacions fixades en les publicacions del Ministeri de Foment ‘Recomendaciones
sobre sistemas de contención de vehículos’ i ‘Recomendaciones sobre criterios de aplicación de
barreres de Seguridad metálicas’.

Per realitzar les tasques i d’acord a la secció de la carretera C-17 en aquest tram es considera
necessari ocupar el voral asfaltat, i excepcionalment si fos necessari s’ocuparia part del carril
d’incorporació d’un ramal de sortida.
S’haurà de seguir la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’. Aquestes determinen que per tal d’ordenar la circulació en presència
d’obres fixes és necessari distingir entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la carretera,
donant-se el següent cas:

Es retirarà el tram de barrera de seguretat existent.
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TIPUS DE VIA --- D) Vies de doble calçada amb mitjana o separador, amb dos o tres carrils per
sentit.

- Senyalització de perill representada per l’estretament (TP-17, TP-17a o TP-17b), o per la
desviació de la trajectòria normal (TP-14a o TP-14b).

SITUACIÓ OBSTACLE --- 2. En el voral exterior.
Resultant el cas d’ordenació de la circulació D2.
Per la realització dels treballs de col·locació de la barrera de seguretat paral·lela a la pantalla
acústica, per tal d’evitar el tancament total de la circulació, les feines de descàrrega de les peces
prefabricades que formaran la barrera es realitzarà des del camió ocupant part del carril
d’incorporació del ramal de sortida. Caldrà seguir la Norma 8.3-IC, per ordenar la circulació en
presència d’obres mòbils, d’acord a la figura exemple 2.3 de la Norma 8.3-IC.

4.8

Cas d’ordenació de la circulació D2

D’acord a la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’, el cas d’ordenació de la circulació D6 es dóna en el següent cas:
TIPUS DE VIA --- D) Vies de doble calçada amb mitjana o separador, amb dos o tres carrils per sentit.
SITUACIÓ OBSTACLE --- 2. En el voral exterior.

Imatge 1. Zona d’obra: En el voral. Senyalització obres fixes, via de calçada amb dos carrils per sentit amb mitjana. Font: Manual de
ejemplos, Ministerio de Fomento.

A més de l’abalissament adequat es requerirà:
- Senyalització d’avís (TP-18) per els vehicles que circulen pels dos carrils contigus al voral afectat
per l’obra.
Podrà resultar també necessari:
- Prohibir l’avançament (TR-305)
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4.9

Cas d’ordenació de la circulació D6

D’acord a la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’, el cas d’ordenació de la circulació D6 es dóna en el següent cas:
TIPUS DE VIA --- D) Vies de doble calçada amb mitjana o separador, amb dos o tres carrils per sentit.
SITUACIÓ OBSTACLE --- 6. En la calçada, de forma que es requereix disminuir en 1 el número de
carrils oberts a la circulació.

A calçades de dos carrils per sentit, quedarà obert a la circulació un carril per el sentit considerat. El
carril interior es tancarà a la circulació per tal que es concentri tota la circulació en el carril exterior
abans de tancar aquest, desviant a un carril provisional situat, en correspondència amb la zona d’obres,
sobre el carril interior.
Serà necessari disposar:
- Senyalització d’avís (TP-18).
- Senyalització de perill representada per el tancament de carrils (TS-55), i una desviació provisional
(TP-14b).
La limitació de la velocitat (TR-301) resultarà gairebé inevitable.

Imatge 2. Zona d’obra: ocupant el carril dret, amb tancament del carril esquerre. Senyalització obres fixes, via de calçada amb dos
carrils per sentit amb mitjana. Font: Manual de ejemplos, Ministerio de Fomento.

Es considera convenient la substitució dels elements TB-6 Cons, TB-7 Piquetes o TB-8 Balises que caldria
disposar al llarg de la vora longitudinal de la zona d’obres per marcar la zona vedada a la circulació,
al tractar-se d’una carretera amb una elevada intensitat de circulació i una probabilitat que en cas de
produir-se un accident sigui greu i degut que l’obra serà de llarga permanència; per barreres de
seguretat tipus TD.
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Per tal d’ordenar la circulació motivada per la presencia de les obres fixes en els tram requerits de la
carretera C-17 on és necessari el tancament d’un carril de la circulació i el desviament de la circulació al
carril provisional contigu, les longituds necessàries per realitzar correctament aquest traçat és calcularan
d’acord a les especificacions de la Norma 8.3-IC Señalización de obras;

4.10

Cas d’ordenació de la circulació amb carril d’incorporació d’entrada

D’acord a la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’, el cas d’ordenació de la circulació amb carril d’incorporació quedan tallat
el ramal d’entrada;

 Convergència
El tancament del carril es farà disminuint linealment la seva amplada, de manera que la cotangent
de l’angle (ß) format per la línia inclinada de tancament del carril amb l’eix de la via no sigui
menor de VL/1,6; sent VL (km/h) la velocitat limitada dels vehicles al principi del tancament del
carril.
L= cot ß≥ VL/1,6
VL= 80 km/h
L= cot ß≥ 50 m
 Tram constant
Després del tancament del carril, quan es desviï la circulació concentrada sobre el contigu, i abans
d’iniciar la desviació al carril provisional, cal mantenir un tram constant de longitud no inferior a
VL/0,8;
L≥ VL/0,8
VL= 80 km/h
L≥ 100 m
 Desviació
La desviació d’un carril a un altre provisional, es realitzarà amb la major longitud possible i d’acord
a la Instrucción de Trazado 3.1-IC per la velocitat VL corresponent, que es considerarà constant a
tot el llarg de la desviació.
VL= 80 km/h
Desviació= 3,50 m
L≥ 85 m

D’acord al ‘Manual de ejemplos de señalización de obras fijas’, l’exemple de senyalització d’una via de
calçada amb dos carrils per sentit amb mitjana en la qual la circulació haurà d’ocupar un carril contigu
per tal de tancar l’altre per realitzar les obres, les longituds mínimes recomanades són superior als
valors dels càlculs realitzats segons la Norma 8.3-IC; per tant s’aplicaran les longituds especificades a
la fitxa d’exemple.

Imatge 3. Zona d’obra: en el carril exterior a l’alçada de la incorporació d’un ramal d’entrada. Senyalització obres fixes, via de
calçada amb dos carrils per sentit amb mitjana. Font: Manual de ejemplos, Ministerio de Fomento.
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4.11

Cas d’ordenació de la circulació amb carril d’incorporació de sortida

D’acord a la Norma de carreteres ‘8.3-IC Señalización de obras’ i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’, el cas d’ordenació de la circulació amb carril d’incorporació quedan tallat
el ramal de sortida;

4.12

Cas d’ordenació obres mòbils. Treballs en el voral i carril
D’acord a la Norma 8.3-IC, per ordenar la circulació en presencia d’obres mòbils és necessari
distingir entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la carretera. Durant l’execució de
les tasques d’hidrosembra, és donarà el següent cas:
TIPUS DE VÍA ---- Vies de doble sentit de circulació, calçades separades amb 2 carrils per cada
sentit.
SITUACIÓ OBSTACLE ---- En el carril exterior.

Imatge 4. Zona d’obra: en el carril exterior a l’alçada de la incorporació d’un ramal de sortida. Senyalització obres fixes, via de
calçada amb dos carrils per sentit amb mitjana. Font: Manual de ejemplos, Ministerio de Fomento.

Imatge 5. Zona d’obra: en el carril exterior, treballs realitzats per el vehicle. Senyalització obres mòbils, via de calçada amb dos carrils
per sentit amb mitjana. Font: Manual de ejemplos, Ministerio de Fomento.
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5

LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT
La presència d’obres fixes sol representar un obstacle per els vehicles que circulen per la vía afectada
per aquestes. La limitació de la velocitat es un mitjà còmode, però no únic, de limitar també danys i
responsabilitats.
Per limitar la velocitat a un valor VL inferior a la velocitat VA d’aproximació normalment practicada a
l’aproximar-se a la zona d’obres, el més freqüent és recorrer a disposar una adequada senyalització,
generalment vertical. També es pot veure eficaçment complementada per altres mitjans, com un
estrenyiment dels carrils que redueixin el marge entre els vehicles. Aquest estrenyiment pot
materialitzar-se per mitjà d’abalisament o barreres.
L’objecte de limitar la velocitat és reduir l’energia cinètica del vehicle, de la que depenen tant la
distància recorreguda fins aturar-se com les desacceleracions en cas d’impacte amb un obstàcle o
barrera.
En general s’haurà d’adoptar per VL el major valor possible, compatible amb la visibilitat i proteccions
disponibles. En el tipus de via com la de projecte, no haurà de limitar-se la velocitat a valors inferiors a
50 km/h, tret en el cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, en la que el límit per els vehicles que no
tinguin que aturar-se es podrà rebaixar a 40 km/h.

Imatge 6. Esglaonament de velocitat, distàncies recomanades mínimes (m) per passar a la velocitat limitada (en pla). Font:

Norma 8.3-IC. Ministerio de Fomento.

Quan les obres siguin exteriors a la calçada, en general, no resultarà necessari limitar la velocitat.

5.1 Assolir la velocitat limitada

Es tracta de reduir la velocitat V de recorregut des de l’aproximació VA fins la limitada VL, al llarg d’un
cert recorregut anterior a la secció en que sigui necessaria aquesta última. El model utilitzat és el clàssic
compost per un primer recorregut a velocitat constant VA, durant un cert temps de percepció i reacció
per part del conductor (2 segons) davant de l’avís de reduir la velocitat, seguit d’un moviment
uniformement descelerat en rasant inclinada fins assolir la VL.
La relació d’aquest model amb la senyalització vertical és la següent:

6

TANCAMENT DE CARRILS A LA CIRCULACIÓ I DESVIACIÓ A CARRILS
PROVISIONALS
Amb freqüència, l’ordenació de la circulació motivada per la presencia d’una zona fixa d’obres
requereix del tancament d’un o més carrils de la circulació, i/o el desviament d’aquesta a carrils
provisionals, generalment paral·lels als originals.
Els vehicles que circulen per un carril que es tancarà hauran:

 L’usuari, per percebre la primera senyal (TP-18), comença a reduir la velocitat fins que al arribar a
aquesta no supera la màxima permesa.

 Convergir amb els del carril contigu del mateix sentit.

 La primera senyal TR-301 ha de ser visible des de la TP-18 anterior.

 O bé, efectuar successivament les dues maniobres anteriors.

 Quan hi ha més senyals TR-301 hauran de situar-se de manera que cadascuna sigui visible des de
l’anterior.
 Quan la ordenació de la circulació impliqui la parada dels vehicles, la primera secció en que
aquesta pugui produir-se haurà de distar de la última senyal TR-301, com a mínim, el necessari
per detindré des de la velocitat senyalada.
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 Desviar-se a un altre carril provisional.

Normalment, la realització d’aquestes maniobres requerirà una reducció de la velocitat dels vehicles.

6.1 Convergència

Quan només es tanqui un carril a la circulació i els vehicles que transiten per aquest hauran de convergir
amb els del carril contigu del mateix sentit. El tancament del carril es farà disminuint linealment la seva
amplada, de manera que la cotangent de l’angle format per la línia inclinada de tancament del carril
amb l’eix de la via no sigui menor de VL/1,6; sent VL (km/h) la velocitat limitada dels vehicles al
principi del tancament del carril.
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6.2 Desviació

La desviació d’un carril a un altre provisional, generalment paral·lel a aquell, haurà de realitzar-se de
manera que els radis de les corbes en S que resultin, iguals per tots dos i amb la major longitud
possible, no siguin inferiors als mínims prescrits per la Instrucción de Trazado 3.1-IC per la velocitat VL
corresponent, que es considerarà constant a tot el llarg de la desviació.

7

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA
A les obres s’hauran d’utilitzar exclusivament els elements i dispositius de senyalització, abalisament i
defensa inclosos en el Catàleg de la norma 8.3-IC.
El Catàleg conté els següents grups d’elements i dispositius:
 Senyals de perill TP.
 Senyals de reglamentació i prioritat TR.
 Senyals d’indicació TS.

Imatge 7. Longitud mínima per desviament paral·lel d’un carril. Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de Fomento.

 Senyals i dispositius manuals TM.
 Elements d’abalisament reflectant TB.
 Elements lluminosos TL.
 Dispositius de defensa TD.

Hauran de complir amb les prescripcions següents:
 Dimensions mínimes (grans, normals, petits).

Imatge 8. Longitud mínima per desviament paral·lel d’un carril. Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de Fomento.
Imatge 9. Utilització de les categories dimensionals. Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de Fomento.

Quan, després del tancament d’un carril, es desviï la circulació concentrada sobre aquest o els contigus,
a un carril provisional, abans de la citada desviació caldrà mantenir-se un tram de característiques
constants de longitud no inferior a VL/0,8, de forma anàloga a l’exposat per la convergència.
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 Els dispositius de defensa TD tindran les dimensions i característiques que, segon el seu tipus,
s’assigna a les barreres de seguretat en la O.C. 229/71 i en la Nota Informativa 2/86. La
conveniència de la seva utilització, que normalment permetrà elevar la velocitat limitada VL en la
zona d’obres, haurà de ser considerada per l’autor del projecte o, en el seu defecte, per el
Director de les obres.

8

ABALISAMENT
La utilització de determinats elements fàcilment perceptibles pel conductor, amb l’objectiu de destacar
la presència d’obres i ordenació de la circulació.
S’utilitzarà l’abalisament adequat quan:
 Existeixin zones vedades a la circulació, com el voral, part del carril contigu, un carril tancat o la
pròpia obra.
 Es disposin carrils provisionals el traçat del qual o l’amplada difereixin dels que hi haurien sense la
presència de les obres.
 S’estableixi una ordenació de la circulació que pugui implicar la detenció (sentit únic alternatiu).
Com elements d’abalisament s’utilitzaran, tret justificació contraria, els TB i TL.

8.1 Zona vedada a la circulació
8.1.1 Tancament d’un carril

El tancament d’un carril a la circulació defineix una vora recta e inclinada.
Aquesta vora haurà de materialitzar-se mitjançant un abalisament compost per:
 Panell TB-1 (o TB-2 quan la IMD sigui inferior a 2.000) situat en el voral en la secció on comença la
inclinació de la vora per tancar el carril i un altre igual situat en la secció on acaba la inclinació i
el carril ha quedat tancat. Entre ells es recomana col·locar un entremig o dos quan la longitud
superi els 150 m, tots ells a intervals iguals. Podran complementar-se amb senyals TR-400 o TR401 de sentit o pas obligatori.

Imatge 10. Dimensions mínimes dels elements de senyalització i abalissament. Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de Fomento.

 La vora inferior de les senyals ha d’estar a 1 m del terra.
 Les senyals TP, TR i TS hauran de ser visibles des de una distancia mínima.
 La superfície plana de les senyals i elements d’abalisament reflectants, hauran d’estar
perpendiculars a l’eix de la via.
 El disseny de les senyals TP, TR i TS seran iguals a les d’ordenació de la circulació quan no hi ha
obres, excepte que el fons serà groc.
 Els elements de color blanc, groc, vermell i blau hauran de ser reflexius.
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 Una sèrie de cons TB-6 sobre la vora inclinada i entre els dos panells TB-1 o TB-2 extrems, separats
entre 5 i 10 metres. Quan la duració del tancament de carril sigui superior a una setmana, es
considerarà la conveniència de complementar els cons amb una marca vial de abalisament TB-12,
pintada sobre el paviment quan aquest no sigui definitiu o adherida i removible en cas contrari.
 Quan el tancament del carril agafi hores nocturnes o de reduïda visibilitat els panells TB-1 o TB-2
hauran de complementar-se amb elements lluminosos intermitents TL-2, col·locats sobre la
cantonada del panell més propera a la circulació. Quan la intensitat de la circulació sigui molt
elevada, podrà considerar-se la substitució de l’element TL-2 pel TL-8.
8.1.2 Ocupació parcial d’un carril

Es definirà una vora inclinada, el principi i final de la qual s’haurà d’abalisar amb panells TB-1 o TB-2,
complementats amb senyals TR-400 i TR-401 i, en els casos previstos, amb elements lluminosos TL-2 o TL-
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8. El número de panells serà normalment de dos, podent-se reduir a un quan sigui petita l’amplada del
carril.
8.1.3 Ocupació del voral

La presència de la ocupació haurà d’abalisar-se amb un panell TB-1 o TB-2, segons la IMD,
complementat amb un element lluminós TL-2.

9

SENYALITZACIÓ
Els elements i dispositius de senyalització, abalisament i defensa més utilitzats per a dur a terme el
present projecte, d’acord a tot l’exposat en els apartats anteriors, són els següents:

Senyals de perill

8.1.4 Vora longitudinal de la zona d’obres

L’abalisament que marca la vora de la zona vedada a la circulació amb motiu de les obres dependrà
de la probabilitat de que pugui produir-se un accident i de la probabilitat de que, en cas de produirse, sigui greu.
Quan l’entrada d’un vehicle en la zona vedada tingui una probabilitat elevada de causar un accident
greu –per exemple atropellament a obrers, xoc amb obstacles rígids, bolcament per desnivells
importants- associat generalment a una elevada velocitat real de circulació junt a la zona d’obres, es
disposarà un abalisament amb piquetes TB-7 o fites de vora TB-11, quan es puguin clavar sense
deteriorament de la superfície, o amb balises TB-8 o TB-9 en cas contrari. La distancia entre elements
contigus haurà d’estar compresa entre 5 i 20 m. Quan la situació de perill greu persisteixi duran les
hores nocturnes o en ocasions de reduïda visibilitat, hauran de complementar-se amb elements lluminosos
TL-10 cada 3 a 5 elements d’abalisament. Especialment amb elevades intensitats de circulació i llarga
permanència de l’obra, haurà de considerar-se la conveniència d’establir a la vora barreres de
seguretat tipus TD, quan hi hagi lloc.

8.2 Carrils provisionals
8.2.1 Vores

TP-17a. estretament calçada per la dreta

TP-17b. Estretament calçada per l’esquerra

TP-18. Obres

S’utilitzarà una de les opcions següents:
 Cons TB-6, amb una separació màxima de 5 a 10 m en corba i del doble en recta.
 Marca vial taronja TB-12, pintada sobre el paviment quan aquest no sigui definitiu, o adherida i
removible en cas contrari.

TP-31. Congestió

 Captafars TB-10, amb la mateixa separació que els cons.
Aquestes opcions podran combinar-se entre sí quan les circumstàncies ho requereixin.

Senyals de reglamentació i prioritat

La primera serà més apropiada a carrils provisionals de curta durada, i requerirà una atenció
permanent per evitar el desplaçament dels cons pel vent o per vehicles, tot i que estiguin clavats. En
climes plujosos, serà convenient complementar la marca vial amb captafars o cons.
8.2.2 Separació entre carrils del mateix sentit

Quan es consideri convenient, s’utilitzaran captafars TB-10 amb una separació màxima de 5 a 10 m en
corba i del doble en recta.
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TR-305. Avançament prohibit
TM-2. Disc blau de pas permès

TR-500. Fi de prohibicions
TM-3. Disc de Stop o pas prohibit

Senyals d’indicació

Elements d’abalisament reflectants

TS-54. Reducció d’un carril per la dreta (2 a 1)

TB-1. Panell direccional alt

TB-2. Panell direccional estret

TS-55. Reducció d’un carril per l’esquerra (2 a 1)

Senyals manuals

TB-6. Con

TB-10. Captafars costat dret o esquerra
TM-1. Bandera vermella
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Es recomana anul·lar la senyalització permanent quan no sigui coherent amb la d’obra, tapant les
senyals necessàries, mentre la senyalització d’obra estigui en vigor.

Elements lluminosos

11 MARQUES VIÀRIES PROVISIONALS D’OBRA
TL-2. Llum àmbar intermitent o TL-8. Cascada lluminosa

Durant el temps que duri la realització de les obres, al tractar-se de durades superior a una setmana, es
marcarà amb senyals horitzontals de color groc adherides o removibles les restriccions d’amplada de
carril provisionals d’obra previstes.

Elements de defensa

12 ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA NECESSARIS PER

L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
12.1 Descripció dels treballs

Els treballs a realitzar en el projecte s’organitzen en 4 fases:
TD-1. Barrera de seguretat rígida portàtil

 Fase 1. Correspon a la realització de les pantalles PA-T01, PA-T02 i PA-T03 del terme municipal de
Tagamanent.
 Fase 2. Correspon a la realització de la pantalla PA-T04 del terme municipal de Tagamanent.

10 COL·LOCACIÓ I RETIRADA DE LA SENYALITZACIÓ
Per garantir la seguretat tant dels usuaris com del personal d’obra, la col·locació i retirada de la
senyalització i abalisament es realitzarà d’acord amb les següents recomanacions especificades pel
‘Manual de ejemplos de señalización de obras fijas’;
 Col·locació
El material de senyalització i abalisament es descarregarà i es col·locarà en l’ordre en que el tingui
que trobar l’usuari. D’aquesta manera el personal encarregat de la col·locació treballarà sota la
protecció de la senyalització precedent.
Si no es poden transportar totes les senyals i balises alhora, s’aniran disposant primerament fora de
la calçada i d’esquenes al trànsit.
Es vigilarà que totes les senyals i balises quedin ben visibles per l’usuari, evitant que puguin quedar
ocultes per plantacions, ombres,...

 Fase 3. Correspon a la realització de les pantalles PA-G01, PA-G02 i PA-G04 del terme municipal
de La Garriga.
 Fase 4. Correspon a la realització de la pantalla PA-G03 del terme municipal de La Garriga.
Degut al context que presenta l’obra, i d’acord a l’exposat a l’annex 14. Pla de treballs, s’ha considerat
adient per evitar accidents i riscos realitzar les dues fases d’obres del municipi de La Garriga (fase 3 i 4)
alhora en el mes d’agost.

12.2 Elements necessaris dels treballs

Per a dur a terme les diferents fases d’obra abans descrites i d’acord al cas d’ordenació requerit d’acord
normativa, seran necessaris els següents elements de senyalització, abalisament i defensa per cadascuna
d’elles:

 Retirada
El material de senyalització i abalisament es retirarà en l’ordre invers al de la seva col·locació, de
manera que en tot moment segueixi resultant el més coherent possible la resta de senyalització que
quedi per retirar.
La retirada es farà, sempre que sigui possible, des de la zona vetada al trànsit o des del voral, així
el vehicle dedicat a la tasca pugui circular amb la corresponent llum prioritària en sentit oposat al
de la calçada.
Un cop retirada la senyalització d’obra, es restablirà la senyalització permanent que correspongui.
 Anul·lació de la senyalització permanent
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Fase 1: PA-T01, PA-T02 i PA-T03

Fase 2: PA-T04

Barreres de seguretat

Barreres de seguretat

· Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus New Jersey:

· Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus New Jersey:

TD-1: barrera seguretat rígida portàtil

TD-1: barrera seguretat rígida portàtil

PA-T01

156 metres

PA-T02/T03

119 metres

· Terminal de barrera de formigó doble, prefabricada, tipus New Jersey:
TD-1: terminal
PA-T01

2 unitats

PA-T02/T03

2 unitats

· Terminal de barrera de formigó doble, prefabricada, tipus New Jersey:
TD-1: terminal

2 unitats

· Captallums barreres de seguretat:
Element lluminós (1ut/20m)

7 unitats

Senyalització vertical
· Placa amb pintura reflectant triangular 135 cm costat:

· Captallums barreres de seguretat:

TP-18: obres

Element lluminós (1ut/20m)
PA-T01

8 unitats

PA-T02/T03

6 unitats

1 unitat

Abalisament
· Con de plàstic reflector 90 cm alçària
TB-6: con reflector

Senyalització horitzontal
· Pintat sobre paviment de faixa amb pintura acrílica (g=10 cm):

142 metres

6 unitats

4.752 metres

Senyalització vertical
· Placa amb pintura reflectant triangular 135 cm costat:
TP-18: obres

3 unitats

· Placa amb pintura reflectant circular 120 cm diàmetre:
TR-301: velocitat màxima

4 unitats

TR-305: avançament prohibit

2 unitats

TR-500: fi de prohibicions

1 unitat

· Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm
TB-1: panell direccional alt

9 unitats

TS-55: reducció de un carril per l’esquerra (2 a 1)

2 unitats

Abalisament
· Llumenera amb làmpada intermitent color ambre
TL-2: element lluminós intermitent

9 unitats

· Con de plàstic reflector 90 cm alçària
TB-6: con reflector
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Fase 3: PA-G01, PA-G02 i PA-G04

Fase 4: PA-G03

Barreres de seguretat

Barreres de seguretat

· Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus New Jersey:

· Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus New Jersey:

TD-1: barrera seguretat rígida portàtil

TD-1: barrera seguretat rígida portàtil

PA-G01

250 metres

PA-G02

44 metres

PA-G04

198 metres

· Terminal de barrera de formigó doble, prefabricada, tipus New Jersey:

· Terminal de barrera de formigó doble, prefabricada, tipus New Jersey:
TD-1: terminal

PA-G01

2 unitats

PA-G02

2 unitats

PA-G04

2 unitats

2 unitats

· Captallums barreres de seguretat:
Element lluminós (1ut/20m)

TD-1: terminal

71 metres

4 unitats

Senyalització horitzontal
· Pintat sobre paviment de faixa amb pintura acrílica (g=10 cm):

3.293 metres

Senyalització vertical
· Placa amb pintura reflectant triangular 135 cm costat:

· Captallums barreres de seguretat:

TP-18: obres

Element lluminós (1ut/20m)

2 unitats

PA-G01

12 unitats

PA-G02

3 unitats

TR-301: velocitat màxima

4 unitats

PA-G04

10 unitats

TR-305: avançament prohibit

2 unitats

TR-500: fi de prohibicions

1 unitat

Senyalització horitzontal
· Pintat sobre paviment de faixa amb pintura acrílica (g=10 cm):

5.715 metres

· Placa amb pintura reflectant circular 120 cm diàmetre:

· Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm

Senyalització vertical

TB-1: panell direccional alt

8 unitats

· Placa amb pintura reflectant triangular 135 cm costat:

TS-55: reducció de un carril per l’esquerra (2 a 1)

2 unitats

TP-18: obres

2 unitats

Abalisament
· Llumenera amb làmpada intermitent color ambre

· Placa amb pintura reflectant circular 120 cm diàmetre:
TR-301: velocitat màxima

4 unitats

TL-2: element lluminós intermitent

TR-305: avançament prohibit

2 unitats

· Con de plàstic reflector 90 cm alçària

TR-500: fi de prohibicions

1 unitat

TB-6: con reflector

8 unitats

72 unitats

· Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm
TB-1: panell direccional alt

8 unitats

TS-55: reducció de un carril per l’esquerra (2 a 1)

2 unitats

Abalisament
· Llumenera amb làmpada intermitent color ambre
TL-2: element lluminós intermitent

8 unitats

· Con de plàstic reflector 90 cm alçària
TB-6: con reflector
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Com s’ha exposat anteriorment, es duran a terme l’execució de totes les pantalles de La Garriga (fase 3 i
4) en el mateix període de temps, sent llavors quan es donarà la necessitat del major nombre d’elements de
senyalització, abalisament i defensa alhora.

Barreres de seguretat
· Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus New Jersey:
TD-1: barrera seguretat rígida portàtil:

563 metres

· Terminal de barrera de formigó doble, prefabricada, tipus New Jersey:
TD-1: terminal:

8 unitats

· Captallums barreres de seguretat:
Element lluminós (1ut/20m):

29 unitats

Senyalització vertical
· Placa amb pintura reflectant triangular 135 cm costat:

4 unitats

· Placa amb pintura reflectant circular 120 cm diàmetre:
TR-301: velocitat màxima

8 unitats

TR-305: avançament prohibit

4 unitats

TR-500: fi de prohibicions

2 unitat

· Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm
TB-1: panell direccional alt

16 unitats

TS-55: reducció de un carril per l’esquerra (2 a 1)

4 unitats

Abalisament
· Llumenera amb làmpada intermitent color ambre
TL-2: element lluminós intermitent

16 unitats

· Con de plàstic reflector 90 cm alçària
TB-6: con reflector

214 unitats

La senyalització horitzontal, pintat sobre paviment de faixa amb pintura acrílica (g=10 cm) es realitzarà la
corresponent a cada tram d’obra.
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1 INTRODUCCIÓ
El present annex es redacta amb l’objectiu de realitzar una planificació de les activitats de l’obra, en
compliment de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Aquesta planificació estima un termini global indicatiu de 7 mesos, suficient i adequat, i dóna una idea
general de la seqüència de treballs a realitzats, de manera que serveixi per poder fer una estimació
inicial dels equips de treballs que resulten necessaris. Cal tenir en compte però que la planificació
detallada de l’obra depèn de factors que en el moment de la redacció del present projecte resulten
imprevisibles (disponibilitat de maquinària, equips, subministraments, ...) per aquest motiu, l’objectiu del
present annex és establir unes prioritats entre les diferents activitats, estimant les durades d’aquestes
d’una manera no exhaustiva.

2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
Els treballs a realitzar en el projecte es duran a terme en 4 fases:
⋅ Fase 1. Correspon a la realització de les pantalles PA-T01, PA-T02 i PA-T03 del terme municipal de
Tagamanent.
⋅ Fase 2. Correspon a la realització de la pantalla PA-T04 del terme municipal de Tagamanent.
⋅ Fase 3. Correspon a la realització de les pantalles PA-G01, PA-G02 i PA-G04 del terme municipal
de La Garriga.
⋅ Fase 4. Correspon a la realització de la pantalla PA-G03 del terme municipal de La Garriga.
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Ancoratge
Armadura per a enceps
- EXECUCIÓ MUNTATGE PANTALLES
Execució pantalla acústica
Execució acer
- EXECUCIÓ DRENATGES

Imatge 1. Pantalles del Projecte.

A continuació s’adjunta llistat dels tractaments proposats:

Paviment de formigó
Cuneta triangular/trapezoïdal
Drenatge prefabricat de formigó caz
Pou de registre
Pou d’embornal
Claveguera amb tub
Baixant per a talussos
Desaigües de baixant
Connexió de desguàs de cuneta i drenatge
Formigó
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments

- TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Esbrossada i neteja del terreny
Desmuntatge barrera de seguretat metàl·lica existent
Desmuntatge de bàcul o columna d’enllumenat existent
Desmuntatge senyal vertical de trànsit existent
Demolició de cuneta
Poda d’arbres
Demolició de claveguera
Demolició de paviment
Tall amb serra de disc
Enderroc d’estructures
- MOVIMENTS DE TERRA
Excavació mecànica en zones de desmunt
Excavació mecànica en rases, pous o fonaments
- EXECUCIÓ FONAMENTS
Excavació mecànica
Formigó
Encofrat i desencofrat
Execució de micropilons
Sobrepeu per entubació en micropilons
Escapçat de cap de micropilons
Cap d’ancoratge de micropilons

130PL19500

- EXCUCIÓ PROTECCIONS i SENYALITZACIÓ
Col·locació de barrera de seguretat simple
Col·locació de llum exterior
Col·locació de base d’acer galvanitzat
Col·locació de placa de senyalització vertical
- EXCUCIÓ SISTEMA DE REG i PLANTACIONS
Col·locació de pericó de registre per by-pass mestre
Col·locació de pericó de registres 0,60x0,60x0,60 m
Col·locació de pericó registre fàbrica maó 120x60x06 cm
Excavació mecànica
Connexió a la xarxa general
Subministrament i instal·lació de by-pass mestre de 2’’
Subministrament i instal·lació de by-pass sectorial per reg per degoteig
Col·locació de programador per 1 estació
Col·locació de programador per 2 estacions
Col·locació de tub corbable corrugat de polietilè de doble capa
Col·locació de tub polietilè de designació PE40 de 63 mm
Col·locació de tub polietilè de designació PE40 de 32 mm
Col·locació de vàlvula ràcord
Execució de desguàs
Col·locació canonada per a reg per degoteig
Subministrament i plantació d’enfiladissa
Col·locació de terra vegetal
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3 DESCRIPCIÓ DEL PLA DE TREBALLS
S’ha realitzat un diagrama de barres representatiu de les obres, amb indicació del termini total estimat
per a l’acabament de les mateixes.
El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents per fases.
En condicions normals de treball el termini d’execució de les obres seria de set (7) mesos, tal i com
mostra el Diagrama 1, però degut a les característiques de la carretera C-17 aquest termini s’adapta
a les circumstàncies particulars de la carretera.
La carretera C-17 al seu pas pel municipi de La Garriga presenta unes IMD molt altes de l’odre de
52.000 vehicles/dia en algun tram, a més la velocitat considerada en aquest tram de via és de 100
Km/h pels vehicles lleugers i 80 Km/h per als vehicles pesants.
Degut aquest context, l’execució del projecte presenta un perill important tant per als treballadors de l’obra
com pels vehicles que circulen per la carretera, per tant s’ha considerat adient per evitar accidents i riscos,
tallar, mentre durin les obres, un dels dos carrils, provocant una estretament de la calçada. Aquest fet fa
que sigui aconsellable realitzar les obres del municipi de La Garriga el mes d’agost, per ser el més amb
menys trànsit degut a les vacances d’estiu. Es proposa treballar durant el mes d’agost en horari diürn i
nocturn, els set dies de la setmana, en dos torns de 8h.
Per tant es proposa el Digrama 2, de durada quatre mesos i mig (4,5) efectiu d’obra, en què les obres
corresponents al municipi de la Garriga es realitzaran en un sol mes, el mes d’agost, i les obres del municipi
de Tagamanent tindran la mateixa durada que en el diagrama 1.
Per tant, tenint en compte els condicionants anteriors es conclou que el termini d’execució de les obres
serà de 7 mesos, amb un termini efectiu d’obra de 4,5 mesos, i la resta de termini d’obra s’estableix
com el termini necessari per la provisió, acopi de material i planificació de l’obra per a l’execució de les
pantalles acústiques del TM de la Garriga en un termini màxim d’un mes (mes d’agost).

4 PLA DE TREBALLS
A continuació s’inclou el diagrama de GANTT d’un pla de treballs orientatiu amb un termini d’execució
efectiu de 4,5 mesos més 3,5 mesos per la provisió, acopi de material i planificació de l’obra
(Diagrama 2). El diagrama representa de forma genèrica les tasques a desenvolupar i el seu termini
orientatiu.
També s’aporta el diagrama de GANTT d’un pla de treballs orientatiu amb un termini d’execució de
set mesos (7) considerat en condicions normals de treball (Diagrama 1).
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Diagrama 1. Pla de treballs global en condicions normals de treball (7 mesos).
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Diagrama 2. Pla de treballs efectiu d’obra ajustat a l’execució durant 1 mes (agost), en condicions de treball en doble torn, per a les pantalles acústiques del TM de La Garriga, i la resta de pantalles del TM de Tagamanent en
un termini de 3,5 mesos en condicions de treballs normal.
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1 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris que figuren el quadre de preus, tal com es
desenvolupa en el document núm. IV, i tenint en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost
d’Execució Material:
PANTALLA PAG01

130PL19500

225.411,00

.-€

Treballs previs i enderrocs
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
Partides alçades
PANTALLA PAG02

3.583,65
76.343,66
89.933,56
2.070,42
19.677,34
28.802,37
5.000,00
52.080,08

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

Treballs previs i enderrocs
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
PANTALLA PAG03
Treballs previs i enderrocs
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
PANTALLA PAG04
Treballs previs i enderrocs
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
PANTALLA PAT01
Treballs previs i enderrocs
Moviments de terra
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
Sistema de reg
Plantacions
Partides alçades

954,89
15.575,53
24.892,69
1.842,93
3.138,33
5.675,71
51.960,59
3.205,63
18.315,28
20.264,37
638,95
3.705,16
5.831,20
177.723,41
3.255,72
70.728,01
55.940,14
1.925,30
18.571,79
27.302,45
182.775,92
3.698,46
288,56
55.951,79
76.864,74
1.489,93
2.324,54
19.862,01
14.218,73
7.527,16
550,00

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
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PANTALLA PAT02
Treballs previs i enderrocs
Moviments de terra
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
Sistema de reg
Plantacions
PANTALLA PAT03
Treballs previs i enderrocs
Moviments de terra
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
Plantacions
PANTALLA PAT04
Treballs previs i enderrocs
Fonaments
Pantalla
Ferms i paviments
Drenatges
Proteccions i senyalització
NO TRAMIFICAT
Seguretat i Salut
Gestió de residus
Organització i desenvolupament de l’obra
Reposicions
Despeses acció cultura (1,5%)

104.591,56
890,89
200,36
32.031,20
38.017,30
561,14
2.681,71
18.984,85
8.410,71
2.813,40
45.427,65
903,23
69,15
18.353,40
21.959,76
870,74
2.071,35
118,11
1.081,91
120.199,68
441,08
37.022,77
55.525,63
1.780,18
1.797,90
23.632,12
93.676,54
11.653,87
2.306,04
57.908,93
6.000,00
15.807,70

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

1.053.846,43

.-€

DESPESES GENERALS (13%)

137.000,04

.-€

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

63.230,79

.-€

SUBTOTAL

1.254.077,26

.-€

IVA (21%)

263.356,22

.-€

1.517.433,48

.-€

92,86

.-€

0

.-€

1.517.526,34

.-€

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
Expropiacions
SSAA
TOTAL PRESSUPOST DE CONEIXEMENT PER L’ADMINISTRACIÓ

130PL19500

El pressupost per al coneixement de l’Administració puja a la quantitat de un milió cinc-cents disset mil
cinc-cents vint-i-sis euros amb trenta-quatre cèntims (1.517.526,34.-€).
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Coordenades Replanteig Pantalla PA-T01
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
438.979,64 4.621.097,49
0+020
438.962,81 4.621.106,23
0+040
438.950,61 4.621.122,07
0+060
438.938,74 4.621.138,17
0+080
438.926,75 4.621.154,17
0+100
438.914,67 4.621.170,11
0+120
438.902,99 4.621.186,35
0+140
438.891,38 4.621.202,63

Coordenades Replanteig Pantalla PA-T01
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
438.979,64 4.621.097,49
0+020
438.962,81 4.621.106,23
0+040
438.950,61 4.621.122,07
0+060
438.938,74 4.621.138,17
0+080
438.926,75 4.621.154,17
0+100
438.914,67 4.621.170,11
0+120
438.902,99 4.621.186,35
0+140
438.891,38 4.621.202,63

Coordenades Replanteig Pantalla PA-T02
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
439.052,91 4.620.981,09
0+020
439.041,13 4.620.997,26
0+040
439.029,74 4.621.013,70
0+052
439.024,38 4.621.024,42

Coordenades Replanteig Pantalla PA-T03
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
439.074,97 4.620.947,73
0+020
439.063,93 4.620.964,41
0+040
439.052,91 4.620.981,09

Coordenades Replanteig Pantalla PA-T04
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
439.240,42 4.620.218,82
0+020
439.238,01 4.620.238,49
0+040
439.232,40 4.620.257,69
0+060
439.226,84 4.620.276,90
0+080
439.221,39 4.620.296,14
0+100
439.216,29 4.620.315,48
0+120
439.211,37 4.620.334,87

Coordenades Replanteig Pantalla PA-T04
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
439.240,42 4.620.218,82
0+020
439.238,01 4.620.238,49
0+040
439.232,40 4.620.257,69
0+060
439.226,84 4.620.276,90
0+080
439.221,39 4.620.296,14
0+100
439.216,29 4.620.315,48
0+120
439.211,37 4.620.334,87

Coordenades Replanteig Pantalla PA-G01
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
440.075,90 4.615.657,37
0+020
440.086,00 4.615.674,63
0+040
440.096,23 4.615.691,81
0+060
440.106,51 4.615.708,97
0+080
440.116,62 4.615.726,23
0+100
440.126,78 4.615.743,45
0+120
440.136,91 4.615.760,70
0+140
440.147,11 4.615.777,90
0+160
440.157,24 4.615.795,15

Coordenades Replanteig Pantalla PA-G01
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
440.075,90 4.615.657,37
0+020
440.086,00 4.615.674,63
0+040
440.096,23 4.615.691,81
0+060
440.106,51 4.615.708,97
0+080
440.116,62 4.615.726,23
0+100
440.126,78 4.615.743,45
0+120
440.136,91 4.615.760,70
0+140
440.147,11 4.615.777,90
0+160
440.157,24 4.615.795,15

Coordenades Replanteig Pantalla PA-G01
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
440.075,90 4.615.657,37
0+020
440.086,00 4.615.674,63
0+040
440.096,23 4.615.691,81
0+060
440.106,51 4.615.708,97
0+080
440.116,62 4.615.726,23
0+100
440.126,78 4.615.743,45
0+120
440.136,91 4.615.760,70
0+140
440.147,11 4.615.777,90
0+160
440.157,24 4.615.795,15

Coordenades Replanteig Pantalla PA-G02
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
439.949,92 4.615.265,59
0+020
439.949,69 4.615.285,55
0+040
439.948,77 4.615.305,53
0+044
439.948,68 4.615.309,53

Coordenades Replanteig Pantalla PA-G03
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
440.018,87 4.614.894,83
0+020
440.014,20 4.614.914,28
0+036
440.010,50 4.614.928,81

Coordenades Replanteig Pantalla PA-G04
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
440.076,11 4.614.737,55
0+020
440.072,58 4.614.757,23
0+040
440.068,02 4.614.776,70
0+060
440.063,20 4.614.796,11
0+080
440.058,39 4.614.815,53
0+100
440.053,56 4.614.834,93
0+120
440.048,72 4.614.854,34
0+140
440.043,65 4.614.873,69
0+148
440.041,67 4.614.881,43

Coordenades Replanteig Pantalla PA-G04
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
440.076,11 4.614.737,55
0+020
440.072,58 4.614.757,23
0+040
440.068,02 4.614.776,70
0+060
440.063,20 4.614.796,11
0+080
440.058,39 4.614.815,53
0+100
440.053,56 4.614.834,93
0+120
440.048,72 4.614.854,34
0+140
440.043,65 4.614.873,69
0+148
440.041,67 4.614.881,43

Coordenades Replanteig Pantalla PA-G04
PK
Coord. X
Coord. Y
0+000
440.076,11 4.614.737,55
0+020
440.072,58 4.614.757,23
0+040
440.068,02 4.614.776,70
0+060
440.063,20 4.614.796,11
0+080
440.058,39 4.614.815,53
0+100
440.053,56 4.614.834,93
0+120
440.048,72 4.614.854,34
0+140
440.043,65 4.614.873,69
0+148
440.041,67 4.614.881,43
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DOCUMENT VIII: RESUM i ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. APANTALLAMENT ACÚSTIC. CARRETERA C-17
ENTRE EL PK 27+400 i EL 33+450 (TM LA GARRIGA) i ENTRE EL PK
34+700 i EL 39+950 (TAGAMANENT). TRAM: LA GARRIGA-TAGAMANENT

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. APANTALLAMENT ACÚSTIC. CARRETERA C-17
ENTRE EL PK 27+400 i EL 33+450 (TM LA GARRIGA) i ENTRE EL PK 34+700 i EL 39+950
(TM TAGAMANENT).TRAM: LA GARRIGA - TAGAMANENT.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

10.055,71

Subtotal

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DEU MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS )
La Garriga - Tagamanent, juliol de 2020
L´enginyer autor del Pla de Control de Qualitat

€

1

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

1.053.846,43

13 % Despeses Generals SOBRE 1.053.846,43................................................................

137.000,04

6 % Benefici IndustriaL SOBRE 1.053.846,43....................................................................

63.230,79

10.055,71

Subtotal

1.254.077,26

0,00

21 % IVA SOBRE 1.254.077,26..........................................................................................

263.356,22

€

1.517.433,48

10.055,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( UN MILIÓ CINC-CENTS DISSET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS )
La Garriga-Tagamanent, juliol de 2020
L´Enginyer Autor del Projecte

Sr. Josep Farreró i Solés
Enginyer Agrònom. Col·legiat núm. 658
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Josep Farreró i Solés
Enginyer Agrònom, col·legiat núm. 658
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP

