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1. ANTECEDENTS

L’Ajuntament de les Borges Blanques ja fa molt temps que te la necessitat de
construir un accés peatonal i per bicicletes al Cementiri Municipal.
Aquest equipament està situat a 1,23 km del centre de la població i la majoria de
visitants utilitzen majoritàriament el vehicle privat tipus turisme. El públic en general
es veu obligat a visitar-lo amb algun vehicle motoritzat degut a la dificultat de
l’accés peatonal.
Per arribar caminant o amb bicicleta al cementiri s’ha de creuar la carretera C-233
amb el perill que això suposa per als vianants.
L’any 2010 ADIF va suprimir el pas a nivell existent i va construir un pont per
damunt les vies del tren i també un pas soterrat per creuar les vies per davall de
l’antic pas a nivell. Amb aquesta obra van aconseguir protegir millor els vianants i
bicicletes i també els vehicles motoritzats que circulaven per aquest itinerari.
La voluntat de l’Ajuntament de les Borges Blanques és demanar al servei territorial de
carreteres de la generalitat pot autoritzar un camí paral·lel a la C-233 i també un pas soterrat
tipus calaix per davall de la C233 per donar més seguretat als vianants i bicicletes que
vulguin accedir al cementiri. El nou camí s’haurà de dissenyar fora del domini públic de
carreteres i a partir de 3 metres del final de l’esplanada de la carretera C-233.
Amb la finalitat de donar una solució viable que s’adapti a la normativa vigent s’encarrega la
redacció del present projecte a l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Joan Santacana i
Espasa.
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2. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte d’aquest projecte és el disseny i dimensionament de l’actuació concreta d’accés
peatonal i amb bicicleta al cementiri municipal:
a. Construcció de camí paral·lel a la C233 fora del domini públic de carreteres.
b. Definició de les obres a fer d’acord amb la legislació vigent i amb les reunions
que s’han realitzat amb els tècnic del servei territorial de carreteres de la
Generalitat de Catalunya.
c. Construcció de gual inundable per damunt de la llera de la Femosa segons
indicacions de l’ACA.
d. Pas subterrani per davall de la C233 al pk 64,95.
e. Definició del desviament de trànsit duran l’execució de les obres.

3. SITUACIÓ ACTUAL
En l’actualitat existeix una camí que dona accés a les diferents finques no
urbanitzables del costat sud de la C233. Aquest camí s’acaba a 79 metres de la llera
de la Femosa. Es un camí amb un reg asfàltic que dona accés també a la carretera
actual. La transició de la carretera al camí actual és amb TOT-ú artificial.
Les finques col·lindants a la C233 entre el punt 64,74 i 64,94 son propietat privada i
son utilitzats per a conreu.
Informació urbanística de les finques
PARCELA CATASTRAL 25070A00200153 finca no urbanitzable d’us agrari
FR Frutales regadío i CR Labor o labradío regadío

PARCELA CATASTRAL 25070A00200060 finca no urbanitzable d’us agrari
CR Labor o labradío regadío

PARCELA CATASTRAL 25070A00200197 actual ús agrari i qualificat com a sistema
d’espais lliures o zona verda.
CR Labor o labradío regadío
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Característiques de la via:
Tots els punts de connexió limiten pel seu marge amb la carretera C233- Borges-Mollerussa


Aquesta carretera, és una carretera convencional tipus C-90.



L’amplada de la carretera és de 3,5 metres per carril i 1,5 m de voravia.



El traçat en planta en el punt on es pretén fer el pas soterrani és localitza en una recta
de més de 800 metres.

El traçat en alçat respon a les següents característiques:
El ferm de la carretera està en bon estat i es considera una mescla tipus D-12.
Les pendents transversals en aquest punt del traçat té un bombejament mig d’un 1% cap al
marge dret ( sud ).
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4. TRAMITACIÓ URBANÍSTICA DEL PROJECTE

El present projecte ha d’aportar la documentació necessària per la tramitació segons
l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, i de l’article 14 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual es
modifica el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i d’acord amb el Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, atès que es tracta d’un projecte amb actuació específica en sòl no
urbanitzable.
D’acord amb l’article 47.4 del DL 1/2010, s’estableix que en sòl no urbanitzable
s’admeten c) Les infraestructures d’accessibilitat.
L’article 48 estableix que els projectes de les actuacions específiques d’interès públic
a què es refereix l’article anterior han d’incloure la documentació següent:
a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de
l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.
b) Un estudi d’impacte paisatgístic.
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de
cultura, si l’actuació afecta restes arqueològiques d’interès declarat.
d) Un informe del Departament competent en matèria d’agricultura si no és
comprès en un pla sectorial agrari.
e) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers
classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat
amb la legislació vigent.
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f) Un informe de l’Institut Geològic de Catalunya, si l’actuació afecta jaciments
paleontològics o punts geològics d’interès.
g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.
D’acord amb l’article 50.1 del D 64/2014, els projectes d’actuacions específiques es
conformen amb els documents següents:
a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als
requisits exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les
determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables,
amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar aquesta adequació.
b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la
finca o finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència
registral i cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les
obres existents i previstes.
c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a
terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar,
incloses les obres de connexió corresponents.
d) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es
tracta d’obres que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació
gràfica d’aquestes obres.
e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la
legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Aquest projecte incorpora tota la documentació requerida per l’article 47.4 del DL
1/2010 i l’article 50.1 del D 64/2014, a excepció de la corresponent als apartats c, d,
PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN ITINERARI PER A VIANANTS I BICICLETES PER A
L’ACCÉS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LES BORGES BLANQUES. C-233. km 64.9 al Terme Municipal
de Les Borges Blanques.
DOCUMENT NÚM. 1. Memoria i Annexes
Pàg. 9

Plaça Joan Capri, 1
Tel. Mobil.610 200 197 / 669 785 061
25230 Mollerussa (Lleida)

e, f i g del primer article, que hauran de venir donats pels informes del projecte
emesos pels diferents organismes competents.
S’han fet les consultes a l’ACA i es realitzarà un gual inundable atenent a l’article
126 (punt 4) " Los puentes en caminos vecinales, vías y caminos de servicio y otras
infraestructuras de baja intensidad de tráfico rodado, deberán tener, al menos, la misma
capacidad de desagüe que el cauce en los tramos inmediatamente aguas arriba y aguas abajo.
Asimismo, se diseñarán para no suponer un obstáculo a la circulación de los sedimentos y de la
fauna piscícola, tanto en ascenso como en descenso."

Es tracta d’un gual inundable i sobretot l'important es que no es tapa la llera d'aigües
baixes. Es manté la secció actual i s’amplia amb l’obra de pas.
Per tal de donar continuïtat a l’obra de pas existent per creuar la C233 s’utilitzarà el
mateix sistema. Es prellongarà el tub d’acer de 3 metres de diàmetre fins passat el
camí nou que construirem.
Per altra banda el camí que es construeix i el pas soterrat per la carretera no afecten
de forma representativa les condicions d’inundabilitat actuals.
S’ha tingut en compte en situar el pas inferior de la carretera a una cota que en
l’actualitat no és inundable en el període de retorn de 500 anys.
Per tant tal i com es pot comprovar en l’annex corresponent el resultat de la
inundabilitat futura una vegada construït el camí i el pas inferior per la carretera c233
es pràcticament la mateixa que en l’actualitat.

5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I
CONDICIONTANTS DE PROJECTE
El present document de PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN ITINERARI PER
A VIANANTS I BICICLETES PER A L’ACCÉS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LES
BORGES BLANQUES. C-233. km 64.9 al Terme Municipal de Les Borges Blanques.
defineix les obres a desenvolupar per aconseguir la continuïtat del citat itinerari.
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Actualment els vianants i bicicletes que volen accedir al cementiri municipal han de creuar la
carretera C233 per la zona de la rotonda del pk 64,37 amb el perill d’atropellament que això
suposa.
Per dotar a la població d’un itinerari segur d’accés al cementiri municipal amb els mitjans no
motoritzats es dissenya el present itinerari que creuarà la C233 per davall.
CONDICIONANTS DEL PROJECTE:
Paral·lelisme a la carretera reglament de carreteres
Pas soterrani davall de la C233.
Passarel·la peatonal ( gual inundable ) damunt de la clamor de la Femosa
Expropiacions dels terrenys
Desviament del trànsit
Tràmit urbanístic per al sòl no urbanitzable.
Inundabilitat
El punt d’inici del projecte és el vial lateral existent a la C233 al seu marge dret i pròxim a la
Rotonda del pk 64,37. Aquest camí veïnal té una longitud de 367 metres de longitud i acaba en
una finca agrícola i amb un accés a la C233.
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Es tracta de continuar el camí existent paral·lel a la traça de la C233 deixant lliure la
part corresponent al domini public de la carretera. Per tant el camí començarà a partir
dels 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació de la carretera.
Els terrenys de les finques agrícoles s’hauran d’expropiar segons l’apartat d’expropiacions
d’aquest document tècnic.

Al pas per la Femosa s’haura de construïr un gual inundable que permeti el pas de
vianants i bicicletes per creuar aquest petit rierol.
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Per tal de creuar la carretera C233 es construirà una estructura prefabricada que es situarà davall
de la carretera en la zona que ens doni la cota. S’ha de complir que la cota de la solera sigui per
damunt de la T500 actual (276.6), de manera que ens assegurem que una vegada construït no
afecti mes finques ni empitjori la inundabilitat en relació a la situació actual. Per altra banda
també s’ha d’assegurar que entre la clau de l’estructura prefabricada i la capa de rodadura de
l’aglomerat de la carretera hi hagi una separació de 1 metre.
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Les obres que es defineixen al projecte son:
1. Obres de construcció del camí
2. Obres de construcció del gual inundable
3. Obres instal·lació de calaix prefabricat.

6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
L’obra s’inicia on s’acaba el camí de servei de les finques col·lindants. Pk 64,737. En aquest
punt el nou camí de servei es desplaça allunyant-se de la carretera per deixar lliure la zona de
domini públic de la C233.
Es construirà una plataforma de camí de 4 metres d’amplada amb tot-u artificial i un
tractament superficial de reg asfàltic bicapa, per evitar la pols i el fang als vianants i ciclistes
usuaris del nou itinerari.
S’expropiaran dos metres més d’amplada per permetre la futura plantació d’algun arbre i per
a preveure zones de descans.

Traçat del camí i Expropiacions
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A la meitat de trajecte s’ha de salvar el pas de la Femosa mitjanant un gual inundable per tal
de creuar la riera en aquest punt.
Es construiran una prolongació del pas inferior que creua la carretera. Un tub d’acer de 3
metres de diàmetre.
En arribar al pk 64.95 de la C233 punt on el desnivell entre la carretera i les finques inferiors
és superior a 5.5 m , es construirà l’obra de pas i creuament subterrani de la carretera.
S’utilitzarà una estructura prefabricada de 4 metres d’amplada i 2.2 m d’alçada, i una
longitud d’uns 11 metres.
Aquesta obra de pas s’ha situat en un punt on no afecti a es condicions actuals
d’inundabilitat i que no empitjori les condicions actuals d’inundació dels veïns i l’entorn en
períodes de retorn de 100 i 500 anys.
Una vegada creuada la carretera es construirà un camí a la zona verda que discorrerà per la
parcel·la i fins a arribar a l’entrada del cementiri municipal.
Es construirà un camí de 4 metres amb tot-u artificial i acabat superficial amb reg
d’aglomerat asfàltic.

7_DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
7.1_MOVIMENTS DE TERRES
Comprenen les excavacions i els reblerts necessaris per condicionar el camí, el pas soterrat
per davall de la C233, fonaments de l’estructura de pas per damunt de la Femosa, per la
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formació dels drenatges, i l’esbroçada i la neteja dels terrenys afectats. S’inclou les tasques
de demolicions de paviments existents, fressats, talls....
Es realitzarà terraplè per aconseguir la cota de coronació del camí.
7.2_XARXA DE DRENATGE
No es preveu l’acumulació de masses aigües ja que en el tram en estudi és molt pla i els
drenatges es mantindran de la manera que funcionen en l’actualitat. En el marge sud les
pendents actuals son lleugerament cap a la zona de la riera de la Femosa. Hi ha cunetes
existents i aquestes es mantindran de la mateixa manera que estan en l’actualitat.
En el marge nord i en la finca expropiada que formarà la zona verda tampoc es preveuen
grans acumulacions d’aigua, ja que la carretera te un bombament que drena totes les aigües
al marge sud.
Es realitza un estudi d’inundabilitat de la famosa. Per pluges de alts períodes de retorns
inunda una gran part de la zona en projecte, tot i que les obres dissenyades compleixen amb
les permeses a la legislació hidràulica corresponent.
7.3_EXPLANACIÓ I PAVIMENTACIÓ
La pavimentació seguirà una secció bàsica d’un camí amb un reg asfàltic.
La pavimentació seguirà una secció simple per la utilització dels vianants i bicicletes i també
per algun vehicle esporàdic d’accés a les finques agrícoles veïnes.
Pavimentació del camí de la zona :
Element

Camí

Capa de rodament

0.5 cm reg bicapa

Capa base

25 cm Z-A

Capa sota base

Material procedent de l’excavació tolerable

Es realitzarà aquest paquet de ferm en tota la longitud del camí.
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7.4_SENYALITZACIÓ D’OBRA
Per tal d’executar les obres s‘haurà de fer pas alternatiu per les dues direccions existents a la
carretera, al moment de la construcció del pas soterrat-inferior de la C233.
S’utilitzarà uns semàfors i està previst que les obres d’afectació a la carretera tinguin una
durada de 1 mes.
També hi ha l’antiga carretera que en determinats moments també ens servirà com a
desviació del trànsit.
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7.5_PAS PREFABRICAT PER DAVALL DE LA C233
Es un pas que es construirà amb marcs prefabricats de formigó i unes aletes també
prefabricades.
Es deixarà un metre entre la clau de l’estructura prefabricada i la capa de rodadura de
l’aglomerat de la carretera.
El marc té unes dimensions de 4 metres d’amplada i 2,2 metres de alçada. L’ús serà exclusiu
per a bicicletes i vianants.
Aquests marcs aniran assentats en una base de formigó armat de 25 cm que actuarà com a
solera. El rebliment dels laterals es realitzarà amb formigó per evitar assentament
diferencials una vegada acabada l’obra. Es reposarà l’aglomerat amb les mateixes capes de
base, sota base i rodadura que hi ha en la carretera existent.
7.6_GUAL INUNDABLE
El gual inundable serà mitjançant la perllongació de el tub d’acer de diàmetre 3 metres que
hi ha davall de la carretera C233.
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Per tal de fer l’execució d’aquesta infraestructura es construirà una solera de grava on
descansarà la canonada d’acer. Una vegada muntada aquesta canonada s’omplirà de terra
compactada fins a 60 cm per damunt de la clau del tub.
Es construirà una anella de formigó a la part inicial per evitar la caiguda de terra a la llera.

8_EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS
En el present projecte s’haurà d’expropiar part

dels terrenys de 3 finques cadastrals

diferents.
Es tracta de l’expropiació d’una franja corresponent a uns 9-10 m d’amplada que inclouen el
camí d’accés a la zona sud de la carretera C-233 i una finca qualificada com a zona verda a
la part nord de la C-233.

Tipus d’afecció

Referencia cadastral

Superficies
afectades (m2)

Ocupació
definitiva/expropiació

Ocupació

temporal

Polígono 2 parcel·la 153

999.23 m2

Polígono 2 parcel·la 60

1.333,3 m2

Polígono 2 parcel·la 197

5.596 m2

Polígono 2 parcel·la 60

200.00 m2

pas soterrat carretera

TOTALS

8.128,53 m2
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9_COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT
El present projecte està redactat seguint les indicacions de les normes següents:
-

Instrucció de Carreteres Norma 3.1.-IC “Trazado”

-

Instrucció de Carreteres Norma 5.2.-IC “Drenatge superficial”

-

Instrucció de Carreteres Norma 8.1.-IC “Senyalització Vertical”

-

Instrucció de Carreteres Norma 8.2.-IC”Marcas vials”

-

Llei i reglament d’aigües

-

Poum de les borges blanques

10_INUNDABILITAT
Es realitza estudi d’inundabilitat per tal d’analitzar la situació actual i la futura i
veure que no hi ha modificacions ni afeccions significatives en relació a la
inundablitiat que es produeix en episodis de T100 i T500 en l’actualitat.
Analitzem per una banda el gual inundable que s’ha de col·locar a la llera de la
femosa per tal de construir el camí objecte d’aquest projecte.
Per altra banda tenim en compte també la zona on col·locar el pas inferior de la
carretera per tal que no afecti en el regim de corrents i no s’inundin significativament
algunes finques que no ho fan en l’actualitat.
Per tal d’aconseguir tot això fem una simulació amb el programa IBER a partir dels
cabals publicats a SITEBRO i CAUMAX.
Pel que fa a gual inundable, no s’afecta al corrent d’aigües baixes i a la secció de la
llera actual. Les situacions d’abans i després no tenen canvis significatius.
Per que fa al pas inferior a la carretera s’ha desplaçat i s’ha dissenyat en una cota
superior a la de T500 de manera que no s’afecti a les finques de l’altre costat de la
carretera. Pel que fa al camí nou que es construeix te poca afecció a la iunudabilitat
ja que es construeix en cotes properes a les actuals i tot i que es fa una mica de
terraplè ( entre 30 cm i 1 metre ) mai superem l’alçada de la carretera que queda a 3
metres del nou camí.
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Dels resultats obtinguts es conclou que:
 El fenomen d’inundació que es produeix abasta una gran extensió del terreny,
el qual presenta unes característiques geomorfològiques en forma de terrasses
que faciliten aquesta extensió.
 Per a l’escenari actual de 100 anys de període de retorn la superfície de
làmina d’aigua se situa a la cota 276 msnm en l’encreuament amb la
carretera, arribant fins a la 276’10 msnm a la zona del pas soterrat previst.
 Per a l’escenari actual de 500 anys de període de retorn la superfície de
làmina d’aigua se situa a la cota 276’5 msnm en l’encreuament amb la
carretera, arribant fins a la 276’60 msnm a la zona del pas soterrat previst.
 La incorporació del camí i la nova obra de drenatge al Torrent de la Femosa
no modifiquen el comportament del flux a la zona.
 La incidència és mínima, amb increments menors de 5 cm en l’àmbit aigües
amunt de l’actuació, i fins i tot descensos en zones puntuals en el mateix
creuament de la carretera i aigües avall de la mateixa.
 Els nivells de perillositat amb la incorporació de l’actuació no es modifiquen
respecte dels actuals.


L’actuació proposada s’ajusta als requeriments de l’Article 126 del
Reglament del Domini Públic Hidràulic al disposar de la mateixa capacitat de
desguàs que amb la situació actual.

11_TERMINI D’EXECUCIÓ
La totalitat de les obres que es defineixen en el projecte es preveuen realitzar en un
termini de quatre mesos.
L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de
Condicions.
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El procés de execució seguirà el següent esquema:
1. Demolicions i moviments de terra, esbroçada i neteja.
2. Desviament del trànsit.
3. Construcció pas soterrat per la C-233
4. Construcció gual inundable.
5. Col·locació de la subbase granular i el tot-ú artificial i drenatges
5. Tractament superficial camí i jardineria.
6. Acabats.
12_ SEGURETAT I SALUT
El projecte incorpora a l’annex 01, l’estudi de seguretat i salut, necessari per dur a
bon fi l’execució de les obres i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i
descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les
obres, amb caràcter general i particular.
Aquest estudi de seguretat i salut estableix durant, la construcció d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de risc d’accidents i malalties professionals així
com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment,
i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors.
Donar les directrius bàsiques a l’empresa constructora per a portar a bon fi les seves
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció.
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13_ COMPLIMENT DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Les obres es realitzen majoritàriament en sòl no urbanitzable, les obres son
compatibles amb el planejament ja que son infraestructures d’accés al cementiri
municipal. La parcel·la a expropiar davant del mateix cementiri està qualificada com
a SJ i també es compatible amb la construcció de les infraestructures d’accés.
La zona on es construeix el camí està en gran part dins una zona inundable que amb
les precaucions que s’han pres a l’hora de disseny de la infraestructura no varien les
condicions de inundablitat futures en relació a les actuals.

14_ EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE
L’equip redactor del present projecte, és el corresponent als serveis tècnics de l’empresa
TEMAX ENGINYERIA, S.L.
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15_ DOCUMENTS DEL PROJECTE
DOCUMENT NÚM.1. MEMÒRIA
1. Memòria
2. Annexes a la memòria.
Annex nº 1.- Estudi impacte paisatgístic
Annex nº 2.- Estudi Inundabilitat
Annex nº 3.- Reportatge fotogràfic

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS
Plànol nº1.- Situació i emplaçament
Plànol nº2.- Topogràfic
Plànol nº3.-. Planta traçat i definició geomètrica
Plànol nº4.- Afectació parcel·les.
Plànol nº5.- Gual inundable.
Plànol nº6.- Obra de fàbrica. Pas inferior.
Plànol nº7.-.Planta i detalls drenatge.
Plànol nº8.- Perfils i seccions
Plànol nº9.- Planta senyalització obres.

DOCUMENT NÚM. 3. PRESSUPOST
-

Pressupost d’execució material

-

Pressupost d’execució per contracta
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16_ PRESSUPOST
Aplicats als amidaments obtinguts els preus reflexats en el Quadre de preus nº1, puja el
Pressupost d’Execució Material a la quantitat de 111.168,87 €.
D’aquest es dedueix, un cop aplicats els increments corresponents al benefici industrial i a
les despeses generals i l’IVA vigent, el Pressupost d’execució per contracta, que puja a la
quantitat de 160.072,05 euros.

17_ RESUM I CONCLUSIONS
El present projecte fa referència a una obra completa, preparada per a ser replantejada i
executada. Justificats, al nostre criteri, tots els elements necessaris per a la correcta definició
de l’obra, es sotmet a l’aprovació de la Superioritat, si correspon.

Les Borges Blanques, Abril de 2022

L’ Enginyer de Camins Canals i Ports
Col. 33.517
Joan Santacana i Espasa
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ANNEX ESTUDI PAISSATGÍSTIC
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Informe ambiental i estudi d'impacte i
integració paisatgística.
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1 OBJECTE DE L’ESTUDI
L’objecte del present document és la redacció del preceptiu projecte d’integració i
impacte paisatgístic o ESTUDI PAISSATGISTIC necessari per al projecte de
construcció d’un accés peatonal i amb bicicleta al cementiri municipal de les borges
blanques, segons l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i de l’article 14 de la Llei 3/2012, de 22
de febrer, pel qual es modifica el Text refós de la Llei d’Urbanisme, en el sentit
d’aportar l’anàlisi del marc territorial i les condicions paisatgístiques de l’entorn, a fi
de determinar els paràmetres del projecte que garanteixin la correcta inserció en el
medi sense que això signifiqui una devalua dels valors del lloc. A la vegada es dona
resposta als requeriments de documentació del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, atès que es
tracta d’un projecte amb actuació específica en sòl no urbanitzable.
D’acord amb l’article 47.4 del DL 1/2010, s’estableix que en sòl no urbanitzable
s’admeten les infraestructures d’accessibilitat
L’article 48 i 49 del DL 1/2010 estableix que els projectes de les actuacions
específiques d’interès públic i noves activitats en sòl no urbanitzable a què es
refereix els articles anteriors han d’incloure la documentació següent:
a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de
l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.
b) Un estudi d’impacte paisatgístic.
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria
de cultura, si l’actuació afecta restes arqueològiques d’interès declarat.
d) Un informe del Departament competent en matèria d’agricultura si no és
comprès en un pla sectorial agrari.
e) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers
classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat
amb la legislació vigent.
f) Un informe de l’Institut Geològic de Catalunya, is l’actuació afecta jaciments
paleontològics o punts geològics d’interès.
g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.
D’acord amb l’article 50.1 del D 64/2014, els projectes d’actuacions específiques es
conformen amb els documents següents:
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a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als
requisits exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les
determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables,
amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar aquesta adequació.
b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de
la finca o finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva
referència registral i cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per
l’activitat i les obres existents i previstes.
c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur
a terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar,
incloses les obres de connexió corresponents.
d) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es
tracta d’obres que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació
gràfica d’aquestes obres.
e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la
legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Per tant, l’objectiu concret del present document és donar resposta a l’apartat b de
l’article 48 del DL 1/2010, així com a l’apartat e de l’article 50.1 del D 64/2014,
identificant els impactes potencials sobre el paisatge derivats de la execució de les
obres corresponents al Projecte constructiu de accés per a vianants i bicicletes al
cementiri municipal, i determinar les mesures preventives i correctores.
S'inclou també l'estudi del seu impacte ambiental per tal de valorar els efectes del
projecte sobre el medi ambient.

2_ PROMOTOR
Ajuntament de les borges blanques

3_ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àrea afectada es situa a les parcel·les colindans a la C233 entre els pk 64,74 i 65.
Els terrenys descrits estan qualificats com a zona no urbanitzable en el POUM de
les borges blanques. A l’altre costat de carretera C233 hi ha una parcel·la
qualificada com a espai lliure o zona verda en el POUM de les borges blanques.
Aquesta parcel·la també és objecte d’expropiació i també formarà part del projecte.
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4_BASE LEGAL DE L’ESTUDI
El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de
8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i
informes d’impacte i integració paisatgística, estableix en el seu article 21 quin ha
de ser el contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística.
21.1. L’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de tenir el següent contingut:
1. La descripció de l’estat del paisatge: principals components, valors
paisatgístics, visibilitat i fragilitat del paisatge.
2. Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents que
defineixen els projecte tals com alçats, seccions, plantes, volumetria, colors,
materials i altres aspectes rellevants.
3. Els criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi
de les alternatives, justificació de la solució adoptada, descripció de les
mesures adoptades per a la prevenció, correcció i compensació dels
impactes.
21.2 L’estudi ha d’anar acompanyat dels documents gràfics necessaris que
permetin visualitzar els impactes i les propostes d’integració del projecte en el
paisatge, així com de la informació referida a l’estat del planejament en el qual
s’insereix l’actuació.
És d’acord amb aquest article que s’elabora el present estudi d’integració i impacte
paisatgístic del projecte constructiu de construcció d’un accés per a vianants i
bicicletes al cementiri municipal de les borges blanques.

5_DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE
ORGANITZACIÓ DEL PAISSATGE ( ZONA PLA DURGELL REGABLE DES DEL
CANAL D’URGELL)
L’organització del paisatge està condicionada per la construcció d’infraestructures
hidràuliques, que vertebren la distribució dels usos del sòl sobre l’estructura
topogràfica simple, en què el pendent mitjà no arriba al 3 %. Els valors de
fragmentació i diversitat de l’ús del sòl són molt baixos, encara que durant el
període 1992-2002 va augmentar tant la diversitat com l’equitabilitat del seu mosaic
(estimades mitjançant índex de Shannon i Simpson), com a conseqüència de
l’expansió dels fruiters en regadiu i la recessió dels herbacis en aquest període.
Aquesta tendència s’ha invertit els últims anys: i els canvis se succeeixen amb
rapidesa. Tot i que no destaca per la riquesa de la topografia ni dels usos del sòl, la
Plana d’Urgell és una de les unitats més complexes, donada a la densa explotació
agrícola, la presència de grans infraestructures i alguns importants nuclis de
població, a banda de la complexa xarxa de canals i la proximitat del riu Segre.
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Situació Actual

Itinerari dissenyat
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FACTORS DE VISIBILITAT – COMPONENTS DEL PAISATGE
Components físics
Pel que fa als factors físics, cal destacar la importància del relleu com a element
estructurador del paisatge. En el cas que ocupa aquest estudi, el relleu es tracta
d’un element determinat, ja que l’àmbit on s’ubica el Projecte es situa a les cotes
baixes i properes a la riera de la Femosa.
La zona on s’actua es tracta d’una zona sense desnivells pronunciats.
El traçat de l’itinerari està en una zona pròxima a un curs d’un riu, en perill de
inundació quan hi ha fortes pluges. Per aquest motiu s’ha redactat un annex
d’inundabilitat.
Queda en una zona visible només des dels camins propers o des de la carretera
pròxima. Les vistes només queden modificades des de la carretera. Però les obres
només preveuen la construcció d’un itinerari. L’única construcció en tres dimensions
és el pas soterrani per la carretera que queda totalment integrat pel mateix terraplè
de la carretera.
Components biòtics
Pel que fa a l’àmbit dels factors biòtics, el Projecte es situa en un espai on hi ha
camps de conreu herbacis i algun camp de fruiters i panís. La parcel·la que es
transforma en la zona verda qualificada pel POUM, és una parcel·la mig
abandonada, amb una construcció a enderrocar i amb molta vegetació que tapa les
vistes des dels punts d’observació. La vegetació existent en l’entorn suposa un
apantallament per la futura implantació al marge esquerre de la carretera però no
en el marge dret.

Vegetació de l’àmbit on s’ubica el Projecte
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Vegetació de l’àmbit on s’ubica el Projecte

Vegetació de l’àmbit on s’ubica el Projecte
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Vegetació de l’àmbit on s’ubica el Projecte
Components humans
Es troba al costat nord del municipi de les borges blanques. Envoltat de camps de
conreu. Camps panís i cereals i fruiters. Existeix diversos camins per l’entorn.
Camins per accés a les finques, camins asfaltats per accedir al cementiri amb
vehicles i accessos a les zones amb torres d’estiu.
Està allunyat de l’àrea urbana, dins el sector la presència humana externa és molt
freqüent, Es un espai massa utilitzat com a zona de passeig com accés al cementiri
i per arribar a les cabanes escampades per la zona. El major trànsit de vehicles i
observadors son els usuaris de la C233.
Categorització dels components del paisatge
El paisatge, entès com a conjunt d’unitats territorials amb diferents propietats
i característiques, pot ésser analitzat i definit a través dels elements visuals:
color, forma, línia, textura, escala o dimensió i caràcter espacial (SMARDON,
1979). Aquests atributs es refereixen a l’expressió visual objectiva del
paisatge, no a les preferències ni a qualsevol altre tipus de resposta de
l’observador enfront del paisatge.
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Segons les observacions visuals, el paisatge que predomina a l’àmbit d’actuació i el
seu entorn immediat, és un paisatge que ve definit per la següent categorització:

Concepte

Descripció

Valor

FORMA

El sector està marcat per la seva situació baixa
enfront de la ciutat de les Borges, si bé els
relleus són, en general plans. El camp visual és
molt limitat queda en un punt baix on l’únic punt
de visibilitat es la zona de la petita vall.

unidimensional

LÍNIA

Geogràficament, els límits de l’àmbit de la zona
de l’actuació son poc definits. Es troba al límit
entre la zona urbanitzable i la no urbanitzable.

Marges
difusos

TEXTURA

A causa del caràcter poc arbustiu de la
vegetació, així com l’abundant presència
camps de cereals i panís per zones sense
arbres, el gra resultant és de mida grollera i
diferenciada de cadascun dels elements que
l’envolten.

De gra groller

TEXTURA

El paisatge intern a l’àmbit es caracteritza per
l’absència d’elements destacables.

Densitat baixa

TEXTURA

Irregularitat pròpia de zones de camps
cultivables, amb elements distribuïts pel territori
de forma irregular, i límits molt poc definit per
l’homogeneïtat de la unitat limitant.

Irregularitat

L’àmbit presenta un contrast remarcable
respecte la proximitat del municipi i la visual
cap a la plana del riu femosa.

Relativa

ESPAI

La presència de la ciutat de borges domina la
configuració de l’espai, al mateix temps, la
proximitat a la zona urbanitzada a l’exterior de
l’àmbit també configura l’espai.

Figura
dominant

ESPAI

Situat al vessant nord del municipi de Borges,
l’àmbit es situa a una alçada de 274 msnm,

Pla

ESCALA
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Factors de visibilitat
La visibilitat fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona
determinada. La conca visual i la visibilitat es valoren amb independència de les
característiques inherents del territori i a la seva significació sensorial i cultural, com
a definidors de la seva qualitat visual. La visibilitat es veu afectada per diversos
factors, entre els qual destaquen els següents:
la distància: en augmentar aquesta els elements visuals es modifiquen, de manera
que els colors es tornen més pàl·lids i menys brillants, destaquen més els
 colors clars, es debilita la força de les línies i la textura perd contrast i el gra
esdevé més fi.
 la posició de l’observador: la relació entre l’observador i l’objecte observat
condiciona l’apreciació que se’n té.
 altres factors: com el moviment de l’observador a través del paisatge i el
temps que duri l’observació; o bé, les condicions atmosfèriques i la
il·luminació.
En les pròximes fotografies es pot comprovar que els camins existents son diversos
i existeixen diverses construccions de cases i cabanes.
Observació de la ubicació de les infraestructures d’accessos actuals des de
diferents vistes

Fotografia 1
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Fotografia 2

Fotografia 3

PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN ITINERARI PER A VIANANTS I BICICLETES PER A
L’ACCÉS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LES BORGES BLANQUES. C-233. km 64.9 al Terme Municipal
de Les Borges Blanques.
DOCUMENT NÚM. 1. Memòria i Annexes. Estudi Paissatge
Pàg. 13

Plaça Joan Capri, 1
Tel. Mobil.610 200 197 / 669 785 061
25230 Mollerussa (Lleida)

Fotografia 4

Fotografia 5
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VALORS ASSOCIATS
Es realitza una valoració de la qualitat paisatgística de l’entorn i la mesura en què hi
contribueix cadascun dels seus components, en base a una qualificació alta, mitja o
baixa dels valors intrínsecs del paisatge (estètics, ecològics, productius, socials,
històrics, religiosos i simbòlics).
Valors
Estètics

Descripció

Qualificació

Planura de la vall de la femosa

Alta

Ecològics

Variació de diferents conreus, fruiters, cereals,
panís...

Alta

Productius

Agricultura i ramaderia i zona urbana pròxima

Alta

Socials

L’entorn genera un interès social com a un dels
configuradors per la proximitat de la vall de la
femosa

Alta

Històric

El passat de l’entorn presenta pocs fets
notables.

Mitja

Religiosos
espirituals

Hi ha diversos elements sense una important
significació.

Mitja

Simbòlic
identitari

La singularitat del lloc i l’activitat agrícola han
passat bastant desapercebuts

Mitja

Pel que fa a la valoració de la qualitat visual del paisatge, aquesta es realitza a
partir de les seves qualitats primària i secundària, tal i com segueix:
VISIBILITAT O QUALITAT PRIMÀRIA:
Visibilitat i exposició

Visibilitat mitja, donada la topografia i el
relleu de l’àmbit i el seu entorn proper.

Conca visual

Tapada per la vegetació i punts més
alts.

Presència espectadors

El nombre d’espectadors a l’interior de
l’àmbit és mitg .

Valoració

MITJANA

QUALITAT VISUAL O SECUNDÀRIA:
Diversitat:

Mitjana

Singularitat:

Mitjana

Cromatisme:

Diversitat
cromàtica
mitja
l’homogeneïtat de colors i textures.

per
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Vegetació:

Vegetació arbustiva camps de conreu

Grau de naturalitat:

Mitja, per ser a la vora del municipi.

Elements antròpics

Presència d’elements antròpics que
empitjoren la qualitat del paisatge,
sobretot el pas de una línia elèctrica i
telefonica pels entorns de l’àmbit proper.

Valoració

MITJANA

VALORACIÓ GLOBAL:
MITJANA
La valoració global resultant és Mitjana.
Fragilitat paisatgística
La fragilitat paisatgística s’entén com la capacitat del paisatge per absorbir els
canvis que es preveu portar-hi a terme. Expressa el grau de deteriorament que el
paisatge experimentaria davant la incidència de determinades actuacions. La
fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb l’aptitud del territori
per a absorbir visualment modificacions o alteracions sense detriment de la seva
qualitat paisatgística. La fragilitat, al contrari que la qualitat visual, depèn del tipus
d’activitat que s’hi vulgui desenvolupar.
- Visibilitat. L’abast de la conca visual augmenta la fragilitat. El factor que més
importància té, a l’hora de definir la fragilitat del paisatge en front al Projecte, i el
futur desenvolupament de les determinacions que aquest preveu, és l’abast de les
conques visuals: com ja s’ha esmentat, es tracta d’una visibilitat mitja.
- Accessibilitat. L’existència de vies de comunicació (camins, carreteres, senders)
contribueixen de per sí a augmentar la potencial fragilitat paisatgística. Com s’ha
vist anteriorment, l’accessibilitat a aquest àmbit és mitja, ja que hi ha camins i
carreterse en el seu interior, i proximitat del nucli urbà.
- Freqüentació. Un major número d’observadors des dels principals punts d’accés
o d’observació fa que la fragilitat també sigui major. El grau de freqüentació de
l’àmbit és mitja, per ser a les afores de la població.
- Capacitat d’emmascarament de la vegetació i d’altres elements. La major
presència d’un estrat arbori i la diversitat cromàtica disminueixen la fragilitat. Com
s’ha vist al llarg del document, la vegetació present a l’indret és poc present.
En general doncs, la fragilitat del paisatge en relació al projecte és: MITJA.
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Capacitat de càrrega paisatgística
A partir de la combinació d’apartats anteriors -valoració i fragilitat paisatgística-, es
pot determinar la capacitat de càrrega paisatgística de l’entorn considerat, entesa
com la màxima capacitat d’acceptació de nous usos o activitats i el grau màxim
d’impacte que pot suportar sense que es vegin deteriorats progressivament i
irreversiblement els seus valors paisatgístics.
Valoració paisatgística
Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Molt alta

Molt Baixa

Molt Baixa

Baixa

Mitja

Alta

Molt Baixa

Baixa

Baixa

Mitja

Mitja

Baixa

Baixa

Mitja

Mitja

Baixa

Mitja

Mitja

Mitja

Alta

Capacitat
de càrrega

Fragilitat
paisatgística

L’índex de capacitat de càrrega resultant es considera MITJÀ.

6_REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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7_ AVALUACIÓ DELS IMPACTES SOBRE EL MEDI AMBIENT I EL
PAISATGE
Els impactes potencials en el medi ambient s’han identificat a partir de l’anàlisi de
les interaccions entre els elements inherents al projecte i els elements més
significatius i/o vulnerables del medi en el que s’implanta.
Es considera que els elements generadors d’impacte poden derivar-se de:



Fase d’execució de les obres.
Fase d’explotació de la infraestructura.

D’altra banda, els elements del medi sobre els quals es generen els impactes són
aquells vectors ambientals que poden ser afectats degut al projecte avaluat i s’han
obtingut de l’anàlisi de les vulnerabilitats ambientals de l’entorn d’actuació. Els
elements receptors d’impactes son els següents:








Atmosfera.
Geomorfologia i edafologia.
Cicle de l’aigua.
Biodiversitat.
Paisatge.
Mobilitat.
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Pel que fa a l’avaluació, els impactes identificats es caracteritzen segons la seva
importància i magnitud en:


Impacte compatible: aquell que la seva recuperació és immediata després
de finalitzar l’activitat i no precisa de pràctiques protectores o correctores.



Impacte moderat: aquell que la seva recuperació no precisa de pràctiques
protectores o correctores intensives, i en el que la recuperació de les
condicions ambientals inicials requereix un cert temps.



Impacte sever: aquell en el que la recuperació de les condicions del medi
exigeix de mesures protectores o correctores, i tot i això la recuperació
necessita un període dilatat en el temps.



Impacte crític: aquell en el que la magnitud és superior al llindar acceptable.
Amb ell es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions
ambientals sense una possible recuperació, fins i tot amb mesures
protectores o correctores.

A continuació es mostra la valoració dels impactes amb les vulnerabilitats
ambientals rellevants:
Elements
ambientals
Atmosfera

Impactes ambientals
Contaminació atmosfèrica per gasos
emesos per la maquinària i
generació de pols en suspensió.
Contaminació acústica per la
maquinària.

Geomorfologia Alteracions morfològiques i
i edafologia
edafològiques del terreny per
moviments de terra i ocupació
temporal de terrenys, associat a
impermeabilització i compactació
del sòl, així com possibles
vessaments accidentals d’oli o
hidrocarburs per la maquinària.

Fase
Fase
d’execució d’explotació
Moderat

Moderat

Cicle de
l’aigua

Alteració de la qualitat de les aigües
per vessaments accidentals d’olis,
hidrocarburs, etc. de la maquinària.

Sever

Biodiversitat

Afectació a comunitats vegetals molt
reduïda d’algun petit herbassar o
matoll, sense afectar espècies ni
comunitats protegides.

Moderat

Moderat
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Paisatge

Impacte visual per artificialització del
paisatge produïda per canvis visuals a
l’emplaçament de les actuacions,
considerant edificacions,
instal·lacions, elements auxiliars o
zones temporals d’acopi, i casetes
associades.

Moderat

Moderat

Mobilitat

Increment de trànsit rodat per totes les
vies de comunicació de l’entorn, amb tall
de camins i canvis de rutes.

sever

Moderat

Els principals impactes ambientals detectats per l’execució del projecte es
produiran, doncs, en fase d’execució d’obra, tenint especial incidència sobre els
aspectes relatius a la biodiversitat (bàsicament pel risc d’incendi), cicle de l’aigua
(molt poc probable) i el paisatge.
Pel que fa als impactes ambientals que es puguin arribar a generar durant la fase
d’explotació de la infraestructura, tenim la integració paisatgística que s’aconseguirà
mitjançant la plantació de nous arbusts per camuflar l’accés de les diferents visuals
més transitades.
En relació a la mobilitat s’incrementarà les visites a la zona però d’una forma poc
significativa. En l’actualitat s’ha d’accedir a la zona per arribar al cementiri.

8_EL PROJECTE
El projecte té per objecte la implantació d’una construcció d’un accés al cementiri
per mitjà d’un camí i dues obres de fabrica. Un pas soterrat per davall C233 i un
gual inundable a la riera de la femosa.

Fotomuntatge camí accés
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Fotomuntatge camí accés

9_CRITERIS D’INTEGRACIÓ I IMPACTES.


9.1

Criteris i mesures d’integració

Pel que fa a la integració de la nova construcció, s’opta per una estratègia de
‘Mimesi’ procurant una ocultació o disimulat del volums des dels diferents punts de
visió. Això s’aconsegueix mitjançant diverses actuacions: ulitització de colors
similars al existents en les proximitats, l’apantallament amb plantacions.

Les mesures d’integració són les actuacions especifiques que incorpora la proposta
per tal d’evitar, reduir o compensar l’efecte del projecte en el paisatge i facilitar-ne la
seva integració.
En executar les rases a zona de conreu i de vegetació natural, els primers 50 cm de
terra vegetal es deixaran abassegats a banda a l’inici de l’excavació i es reposaran
en executar-se el rebliment.
Durant les obres, caldrà observar les mesures de prevenció d’incendis previstes a la
normativa vigent.
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9.1.1 Mesures preventives

Els criteris generals de prevenció ambiental dels impactes ocasionats pel projecte
són els següents:


Garantir la restauració de les cobertes del sòl per on passa les
infrastructures, així com de tots aquells elements que les obres hagin pogut
afectar.

 Minimitzar l’afectació sobre l’entorn natural derivat de l’obra civil: balanç de

volum de terres, destinació de terres sobrants, zones d’abassegaments
temporals de material i maquinària, espais d’accés temporal, fenòmens
erosius, instal·lacions auxiliars, etc.
Les mesures preventives concretes que desenvolupen els criteris ambientals
apuntats anteriorment s’exposen a continuació:


En aquells punts on sigui necessària una esbrossada prèvia, la vegetació es
triturarà per poder incorporar les restes al sòl com a adob.



On sigui necessari excavar sòl amb capa de terra vegetal, es decaparà
aquesta i es conservarà per a la seva posterior reutilització. S’evitaran
aplecs d’alçades superiors a 2 metres per conservar la qualitat d’aquesta per
al seu ús posterior en la restitució final de la morfologia de la zona.



El reblert de les rases es farà sempre amb una compactació mínima del
95%, i fora de zones pavimentades, amb terra procedent de la pròpia
excavació.



Es traslladaran les terres sobrants a abocadors autoritzats, així com tots els
residus derivats de les obres.



El parc de maquinària, els abassegaments de material i les instal·lacions
provisionals d’obra es situaran en zones de mínim risc de contaminació
(planeres, poc permeables i allunyades de rieres i torrents) i de mínima
afectació ecològica. Aquestes zones, un cop utilitzades, seran restaurades
restituint-les a la seva situació inicial.



En la intercepció amb cursos d’aigua temporals s’adoptaran les mesures
necessàries per mantenir el correcte desguàs. Es controlarà la xarxa de
drenatge per garantir la correcta conducció de les aigües d’escorrentia i
evitar l’aparició de processos erosius.



Una vegada finalitzats els treballs es restauraran tots els elements que hagin
resultat malmesos en la realització de l’obra. Es faran servir espècies
autòctones, erradicant espècies exòtiques, si s’hi troben.
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Es prioritzarà l’execució de les obres durant un període òptim per tal de
minimitzar el risc d’incendis.



Quan el trànsit de maquinària pugui generar pols, es procedirà
preventivament a dur a terme un rec del ferm.



S’adoptaran mesures de reducció de la contaminació atmosfèrica durant les
obres, optimitzant l’ús de la maquinària per minimitzar emissions de gasos
contaminants.



Queden prohibides les feines de manteniment de maquinàries per evitar
l’abocament d’olis i hidrocarburs. Si es produís un abocament accidental
aquest s’haurà de comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua
.
Durant l’execució de les feines projectades es prendran totes les mesures
necessàries per la prevenció d’incendis forestals d’acord amb la normativa
vigent, disposant en tot moment d’un equip d’extinció d’incendis adequat. Es
cas d’haver de realitzar soldadures o talls que puguin generar espurnes, es
faran en recintes tancats sempre que això sigui possible, o bé s’establirà un
sistema que eviti que les espurnes arribin a la vegetació i en tot cas hi haurà
un operari vigilant les possibles ignicions de la vegetació.







No es preveuen treballs nocturns, però si l’execució de les obres requereix
puntualment d’il·luminació artificial exterior, s’haurà de complir amb les
prescripcions vigents en matèria d’enllumenat i protecció del medi nocturn.
Si els treballs nocturns es localitzessin a prop de cursos d’aigua i en època
de reproducció d’amfibis, s’adoptaran les mesures necessàries per
minimitzar atropellaments.



Es realitzarà un control periòdic dels sorolls de la maquinària, prioritzant l’ús
de maquinària menys sorollosa tal com una rasadora enlloc d’una picona
sobre giratòria.

9.1.2 Mesures correctores

S’han ordenat les mesures correctores en 4 grups:
Generals




Delimitació de la superfície mínima i imprescindible per a l’execució de
l’obra i el seu encintat perimetral i el seu manteniment.
Utilització de terres i pedres de desmunt per a les posteriors tasques de
restauració de l’ orografia.
Adequació de talussos i motes resultants a l’orografia de l’indret, evitant
solucions geomètriques.

Integració nova construcció


Utilització colors adaptats a l’entorn
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Plantacions


Plantació de arbres

INTEGRACIÓ NOVA CONSTRUCCIÓ
Integració de la construcció nova
S’utilitzaran colors similars als de l’entorn immediat.
PLANTACIONS
Plantació d’arbres
La quantitat d’arbres a plantar serà de 10 unitats i es distribuiran de la següent
forma:
Marc plantació 3 a 5 m, a distàncies irregulars
Subministre en Contenidor de 10 lit. Alç 125-150 cm
Clots de plantació mínims de 60x60x60 cm formant un escocell 1,5 m de diàmetre i
20 cm de profunditat. Els escocells estaran oberts pel costat on els arriba
l’escorrentia d’aigua per tal de captar-la pel reg passiu.
Proporció plantacions:
10 U

Pinus blanc
Cont. Alç 125-150 cm

10_CONCLUSIONS
El major impacte es produirà durant les obres a causa dels moviments de terra.
L'execució de les obres previstes en el projecte no tenen efectes significatius sobre
el medi ambient i són compatibles amb els condicionants i la capacitat d'integració
en el paisatge, sempre i quan s'executin les mesures ambientals i d'integració
paisatgística recollides en el present estudi. Aquestes mesures es troben plenament
integrades al projecte a nivell de memòria, i pressupost.
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ESTUDI HIDRÀULIC I INUNDABILITAT
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1. INTRODUCCIÓ
En el present document es desenvolupa l’estudi hidràulic del Torrent de la Femosa,
en l’àmbit del creuament amb la carretera C-233, al TM de Les Borges Blanques.

2. OBJECTE DE L’ESTUDI
El present estudi és el d’analitzar hidràulicament la implementació d’un nou camí
paral·lel al marge est de la carretera C-233 i d’una nova obra de drenatge al Torrent
de la Femosa així com un nou pas sota la carretera que permeti connectar el camí
amb l’accés al cementiri de les Borges Blanques.

3. EMPLAÇAMENT
La proposta de nou camí, OD en el creuament amb el Torrent de la Femosa i pas sota
la carretera C-233 se situa al Terme Municipal de Les Borges Blanques. Més
concretament, l’emplaçament de l’actuació es troba al nord del nucli urbà de Les
Borges Blanques, entre aquest i el cementiri.

Emplaçament de l’actuació
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4. SITUACIÓ ACTUAL I PREVISTA
El Torrent de La Femosa discorre pel nord del terme municipal de Les Borges
Blanques, de est a oest. La continuïtat d’aquest curs en la interferència que suposa el
traçat de la carretera C-233 es dóna mitjançant una obra de drenatge de secció
circular, de formigó revestit amb acer de xapa corrugada i de 3 m de diàmetre.

Secció aigües amunt de l’OD existent
Pel marge est de la carretera està previst l’execució d’un camí paral·lel a la carretera,
a uns 3-4 m de la carretera, que es desenvoluparia cap al nord, incorporant un nou
creuament del Torrent de la Femosa, per anar a buscar un nou pas previst sota la
carretera C-233.
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Aixecament de l’àmbit de l’actuació i traçat en planta previst per a camí i pas sota
la carretera.
El camí disposarà la seva rasant uns 40-50 cm per sobre dels terrenys actuals. El
creuament del camí amb el Torrent es resoldria amb una obra de drenatge de les
mateixes dimensions que l’existent, elevant la rasant del camí per a que l’alçada
sobre la llera del torrent sigui suficient per a encabir-la. En el tram final arribant al
pas sota la carretera, el camí elevarà la rasant per a que l’obertura del pas se situï per
sobre de la cota d’inundació màxima prevista.

5. RESUM METODOLÒGIC
La metodologia que s’ha emprat en el present estudi es basa en el procediment que es
recull a la Guia Tècnica de Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local de l’ACA (2003) i també amb els criteris exposats en les
Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb
l’espai fluvial de l’ACA (2004).
Per delimitar les zones inundables és necessària la realització de càlculs hidrològics i
hidràulics. El càlcul hidrològic determina els cabals d’avinguda per a cada conca o
subconca i pels diferents períodes de retorn (en aquest cas 100 i 500 anys). El model
hidràulic permet simular el comportament del flux superficial per a cada cabal
obtenint d’aquesta manera els límits inundables associats a un determinat període de
retorn i el comportament del flux en l’àmbit rural del riu aigües avall del nucli urbà.
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Hidrologia
L’objectiu de l’anàlisi hidrològic és el d’establir els cabals de referència per a la
realització de l’anàlisi hidràulic.
Per a aquest fi, s’accedeix a l’aplicació CAUMAX, desenvolupada pel CEDEX,
mitjançant la qual es poden obtenir les dades de cabal significatives per a diferents
escenaris de recurrència.
En aquest cas, existeix una cobertura de cabals de referencia per a aquest curs
d’aigua, que es recull tant a CAUMAX com a SITEbro.

Hidràulica
Introduint els valors obtinguts de l’estudi hidrològic al model hidràulic es pot simular
el règim de funcionament del Torrent de la Femosa en l’àmbit de l’actuació.
En el present estudi s’opta per una modelització bidimensional, en règim variable.
S’utilitza el programari IBER, versió 2.6, desenvolupat per l’Institut Flumen de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en col·laboració amb altres grups
d’investigació d’àmbit universitari, que permet discretitzar l’àmbit d’estudi amb una
malla de triangles i/o quadrilàters als que s’assignen diferents variables pel càlcul. El
càlcul hidràulic es realitza en règim gradualment variat.
Un cop delimitats els límits d’aplicació del model hidràulic 2D, es necessita
informació sobre la geometria del terreny, sobre les característiques de la cobertura
del terreny (coeficients de rugositat) i dels cabals d’avinguda per a cada període de
retorn en estudi.
La informació geomètrica del terreny s’obté complementant els models d’elevacions
del terreny MET LIDAR, de l’ICGC, de pas de malla de 2 metres i precisió en
altimetria de 15-30 centímetres amb:


Taquimetria de la geometria del Torrent de la Femosa i de la carretera i terrenys de

l’àmbit de l’actuació prevista.

La informació dels coeficients de rugositat de Manning, s’obté de la cobertura d’usos
del sòl del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 4a edició.
Cal definir unes condicions de contorn, d’entrada i sortida, del model hidràulic. Les
condicions de contorn d’entrada venen condicionades pels cabals de càlcul. Les
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opcions en quant a condicions de contorn de sortida s’estableixen considerant sortida
de flux lliure.
Pel que fa la previsió d’incorporació de nou camí i OD al Torrent de la Femosa,
s’aprofitarà la modelització de la situació actual, i es generarà un model en situació
futura en el que s’incorporarà l’actuació prevista i s’analitzarà la seva influència
sobre el comportament del flux.

Tractament de resultats
En el cas de la delimitació de zones inundables, del model hidràulic s’obtenen malles
en format ràster amb els valors de calats d’inundació per als períodes de retorn
estudiats (100 i 500 anys), a partir dels quals s’obtenen els límits de les zones
inundables en format vectorial.
Per al període de retorn de 100 anys cal afegir la informació de velocitats del flux per
tal d’obtenir les perillositats associades. Aquests resultats de calats i velocitats també
permeten establir la zonificació de perillositat greu d’inundació segons l’exposat en
el Reglament del DPH.
Finalment, en el cas de l’actuació prevista d’incorporació de nou camí i OD en el
Torrent de La Femosa, es compararan els ràsters de cota de làmina d’aigua per a
analitzar la incidència que representarà sobre el comportament del flux.

6. HIDROLOGIA
En el present apartat es determinen els valors de cabals que s’empraran en les
modelitzacions hidràuliques dels diferents escenaris i situacions analitzats.
Com s’ha comentat anteriorment, s’han consultat tant les dades del visor SITEbro
com les de l’aplicació CAUMAX, desenvolupada pel CEDEX, i s’han obtingut les
dades de cabals de referència ja que per a aquest curs d’aigua existeix una cobertura
de cabals.
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En el creuament entre el Torrent de la Femosa i la carretera, les cobertures de cabals
ofereixen les següents dades:
 Cabal per a 100 anys  215 m3/s
 Cabal per a 500 anys  377 m3/s
Aquests cabals punta s’incorporaran als models hidràulics com a règim no uniforme,
conformant un hidrograma trapezoïdal, amb una fase d’increment de dues hores de
duració fins a assolir el cabal punta, i des d’aquell instant el cabal es manté constant.

7. HIDRÀULICA BIDIMENSIONAL
Per al present estudi hidràulic s’ha optat per a dur a terme un model hidràulic
bidimensional amb una extensió suficient per a permetre que s’hi desenvolupi tota la
superfície d’inundació i les condicions de contorn quedin prou allunyades de la zona
d’anàlisi.
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Perímetre del model hidràulic bidimensional desenvolupat

Geometria del model hidràulic en situació actual
Per a la definició de la geometria del model hidràulic del Torrent de la Femosa en
l’àmbit de l’actuació s’ha emprat com a referència la següent informació:
 Model digital d’elevacions de 2m de resolució, fulls 258-119, del ICGC
 Taquimetria de la geometria del Torrent de la Femosa i de la carretera i
terrenys de l’àmbit de l’actuació prevista.

PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN ITINERARI PER A VIANANTS I BICICLETES PER A
L’ACCÉS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LES BORGES BLANQUES. C-233. km 64.9 al Terme Municipal
de Les Borges Blanques.
DOCUMENT NÚM. 1. Memòria i Annexes
Pàg. 10

Plaça Joan Capri, 1
Tel. Mobil.610 200 197 / 669 785 061
25230 Mollerussa (Lleida)

Model Digital d’Elevacions de l’àmbit del model
La ubicació dels límits aigües amunt i aigües avall del model responen a les següents
necessitats:
 El límit superior s’emplaça uns 700 m aigües amunt per a que la condició de
contorn d’entrada no condicioni el comportament del flux en la zona de
l’actuació.
 El límit inferior s’emplaça un 525 m aigües avall per a que la condició de
contorn de sortida no condicioni el comportament del flux en l’àmbit de
l’actuació.
Per al model bidimensional, la zona de dispersió de cabals es cobreix amb una malla
de càlcul de triangles, que es construeix a partir del Model d’Elevacions del Terreny.
Es tracta d’una malla no estructurada o irregular, i la seva generació parteix de la
divisió de l’àmbit del model en diverses parts, per tal de delimitar diferents zones i la
seva resolució (superfície mínima del triangle), en funció de les necessitats de
precisió de resultats.
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Zonificació de mida de malla de l’àmbit del model
Així, es delimita la llera amb elements de 2 m de longitud d’aresta. En l’entorn de
l’OD existent i la prevista la mida dels elements és de 3 m per a compatbilitzar-les
amb les dimensions dels elements de drenatge. En la zona on s’implantarà el nou
camí els elements de la malla adoptaran una mida d’aresta de 4 m. Pel que fa al
marge dret aigües avall de la carretera i tot el marge esquerre del torrent els elements
adopten una mida d’aresta de 5 m, que puja fins als 10 m d’aresta en les zones més
allunyades de l’estudi.
D’aquesta manera, la geometria del model hidràulic es troba conformada per una
malla que abasta una superfície de 1 km2 amb 97.879 triangles. Aquesta malla adopta
les cotes dels MDE exposats anteriorment.
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Malla no estructurada amb elevacions del MDE del model hidràulic
Com s’ha vingut comentant, a la geometria del model s’hi incorpora l’OD existent a
l’actualitat.

Coeficients de rugositat
El nivell d’aigua assolit per un flux superficial no depèn únicament de la geometria
de la secció de càlcul, el pendent del curs fluvial i el cabal d’avinguda, doncs també
depèn de la vegetació i altres factors que s’engloben en un paràmetre de rugositat
anomenat coeficient de Manning.
L’assignació dels valors i la seva distribució en el Model s’ha efectuat a partir de la
distribució d’usos de sol de la cobertura del Mapa de Cobertes de Sòl de Catalunya
del CREAF, en la seva 4a edició.
Partint de la distribució d’usos del sòl s’assigna a cadascun un valor de coeficient de
Manning. Comentar que s’ha incorporat una franja específica per al traçat de la llera
del Torrent segons s’ha definit en la’ixecament de detall realitzat.
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Distribució de coef. Rugositat Manning

Condicions de contorn
En l’extrem aigües amunt del model, a l’est, es defineix un condició de contorn
d’entrada que correspon als hidrogrames d’entrada de flux exposats anteriorment,
conformant un trapezi en el que el màxim valor (corresponent al cabal punta)
s’assoleix a les dues hores i després el cabal punta es manté constant.
La condició de sortida s’estableix en tota l’amplada del límit occidental del model
hidràulic, i es defineix com sortida de flux lliure en forma de vessador amb coeficient
de vessament igual a 1’6.

Geometria del model hidràulic amb incorporació de camí
Per a analitzar la incidència que pot tenir sobre el comportament del flux la
implementació d’un nou camí paral·lel a la carretera i una nova OD en el seu
encreuament amb el Torrent de la Femosa es genera un nou model hidràulic a partir
del model en situació actual.
A aquest model se li afegirà tant el nou camí previst com l’obra de drenatge que ha
de permetre la continuïtat del flux per a cabals baixos.
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L’actuació prevista disposarà la seva rasant uns 40-50 cm per sobre dels terrenys
actuals. El creuament del camí amb el Torrent es resoldria amb una obra de drenatge
de les mateixes dimensions que l’existent, elevant la rasant del camí per a que
l’alçada sobre la llera del torrent sigui suficient per a encabir-la. En el tram final
arribant al pas sota la carretera, el camí elevarà la rasant per a que l’obertura del pas
se situï per sobre de la cota d’inundació màxima prevista.
Així doncs, per a analitzar la incidència que la proposta d’actuació tindrà sobre el
comportament del flux, s’incorpora en la geometria de model hidràulic que
representarà la situació futura la implantació del camí i l’element de drenatge
mitjançant un model digital d’elevacions actualitzat.

Detall del model digital d’elevacions amb incorporació del camí
La resta de característiques i paràmetres del model hidràulic (distribució de
coeficients de rugositat y condicions de contorn) es mantenen invariables respecte
del model original de situació actual.
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8. REPRESENTACIÓ DELS RESULTATS
Aspectes generals
Els resultats obtinguts a partir de les modelitzacions hidràuliques s’han graficat en
entorn SIG, generant d’aquesta manera els següents plànols:
 Plànol 1. Límits inundables actuals.
 Plànol 2. Superficies de làmina d’aigua actuals.
 Plànol 3. Perillositat actual T100.
 Plànol 4. Límits inundables futurs.
 Plànol 5. Comparativa de límits inundables
 Plànol 6. Perillositat futura T100
 Plànol 7. Variació de nivell d’aigua.

Resultats
A continuació es mostren les figures dels plànols llistats anteriorment. A l’annex de
plànols es pot consultar la mateixa informació a escala 1:2000.

Límits inundables actuals
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Superfície làmina aigua actual T100

Superfície làmina aigua actual T500
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Perillositat actual T100

Límits inundables futurs
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Comparativa límits inundables
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Perillositat futura T100

Variació nivell d’aigua T100
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Variació nivell d’aigua T500

9. CONCLUSIONS
En el present document s’ha desenvolupat l’estudi hidràulic de la implementació
d’un nou camí paral·lel al marge est de la carretera C-233 i d’una nova obra de
drenatge al Torrent de la Femosa així com un nou pas sota la carretera que permeti
connectar el camí amb l’accés al cementiri de les Borges Blanques.
El Torrent de La Femosa discorre pel nord del terme municipal de Les Borges
Blanques, de est a oest. La continuïtat d’aquest curs en la interferència que suposa el
traçat de la carretera C-233 es dóna mitjançant una obra de drenatge de secció
circular, de formigó revestit amb acer de xapa corrugada i de 3 m de diàmetre.
Pel marge est de la carretera està previst l’execució d’un camí paral·lel a la carretera,
a uns 3-4 m de la carretera, que es desenvoluparia cap al nord, incorporant un nou
creuament del Torrent de la Femosa, per anar a buscar un nou pas previst sota la
carretera C-233.
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La metodologia que s’ha emprat en el present estudi es basa en el procediment que es
recull a la Guia Tècnica de Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local de l’ACA (2003) i també amb els criteris exposats en les
Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb
l’espai fluvial de l’ACA (2004). Per delimitar les zones inundables és necessària la
realització de càlculs hidrològics i hidràulics.
L’anàlisi hidrològic permet determinar els valors de cabals que s’empraran en les
modelitzacions hidràuliques dels diferents escenaris i situacions analitzats.
Per a aquest fi, s’accedeix a l’aplicació CAUMAX, desenvolupada pel CEDEX, on
existeix una cobertura de cabals de referencia per a aquest curs d’aigua, que es recull
tant a CAUMAX com a SITEbro.
En el creuament entre el Torrent de la Femosa i la carretera, les cobertures de cabals
ofereixen les següents dades:
 •

Cabal per a 100 anys  215 m3/s

 •

Cabal per a 500 anys  377 m3/s

L’anàlisi hidràulic s’ha efectuat amb modelitzacions bidimensionals, en règim
variable emprant el programari IBER, versió 2.6.
Per a la definició de la geometria del model hidràulic s’ha emprat com a referència la
següent informació:
 •

Model digital d’elevacions de 2m de resolució, fulls 258-119, del

ICGC
 •

Taquimetria de la geometria del Torrent de la Femosa i de la carretera

i terrenys de l’àmbit de l’actuació prevista.
La zona de dispersió de cabals es cobreix amb una malla de càlcul de triangles, que
es construeix a partir del Model d’Elevacions del Terreny. Es tracta d’una malla no
estructurada o irregular, i la seva generació parteix de la divisió de l’àmbit del model
en diverses parts, per tal de delimitar diferents zones i la seva resolució (superfície
mínima del triangle), en funció de les necessitats de precisió de resultats.
L’assignació dels valors i la seva distribució en el Model s’ha efectuat a partir de la
distribució d’usos de sol de la cobertura del Mapa de Cobertes de Sòl de Catalunya
del CREAF, en la seva 4a edició.
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Es defineix un condició de contorn d’entrada que correspon als hidrogrames
d’entrada de flux exposats anteriorment, conformant un trapezi en el que el màxim
valor (corresponent al cabal punta) s’assoleix a les dues hores i després el cabal
punta es manté constant.
Per a analitzar la incidència que pot tenir sobre el comportament del flux la
implementació d’un nou camí paral·lel a la carretera i una nova OD en el seu
encreuament amb el Torrent de la Femosa es genera un nou model hidràulic a partir
del model en situació actual. A aquest model se li afegeix tant el nou camí previst
com l’obra de drenatge que ha de permetre la continuïtat del flux per a cabals baixos.
Com a resultat de la modelització hidràulica s’han obtingut les delimitacions de les
zones inundables per als escenaris analitzats, a banda d’altres resultats d’interès com
la superfície de làmina d’aigua i la variació de nivells d’aigua.
Dels resultats obtinguts es conclou que:
 El fenòmen d’inundació que es produeix abasta una gran extensió del terreny,
el qual presenta unes característiques geomorfològiques en forma de terrasses
que faciliten aquesta exensió.
 Per a l’escenari actual de 100 anys de període de retorn la superfície de
làmina d’aigua se situa a la cota 276 msnm en l’encreuament amb la
carretera, arribant fins a la 276’10 msnm a la zona del pas soterrat previst.
 Per a l’escenari actual de 500 anys de període de retorn la superfície de
làmina d’aigua se situa a la cota 276’5 msnm en l’encreuament amb la
carretera, arribant fins a la 276’60 msnm a la zona del pas soterrat previst.
 La incorporació del camí i la nova obra de drenatge al Torrent de la Femosa
no modifiquen el comportament del flux a la zona.
 La incidència és mínima, amb increments menors de 5 cm en l’àmbit aigües
amunt de l’actuació, i fins i tot descensos en zones puntuals en el maeix
creuament de la carretera i aigües avall de la mateixa.
 Els nivells de perillositat amb la incorporació de l’actuació no es modifiquen
respecte dels actuals.
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 L’actuació proposada s’ajusta als requeriments de l’Article 126 del
Reglament del Domini Públic Hidràulic al disposar de la mateixa capacitat de
desguàs que amb la situació actual.

Les Borges Blanques, Abril de 2022

L’ Enginyer de Camins Canals i Ports
Col. 33.517
Joan Santacana i Espasa
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DOCUMENT . PLÀNOLS

Pressupost

ACCÉS CEMENTIRI

PRESSUPOST

Data: 21/04/22

Obra

01

Pressupost PAS CEMENTIRI

Capítol

01

Demolicions i Moviment de Terres

Pàg.:

1

1 G2111044

m3

Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb
bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

7,72

0,000

0,00

2 G21110A4

m3

Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 4)

10,39

600,000

6.234,00

TOTAL

Capítol

01.01

6.234,00

Obra

01

Pressupost PAS CEMENTIRI

Capítol

02

Drenatges

1 G2224243

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material
excavat (P - 9)

7,19

170,000

1.222,30

2 GD571110

m

Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 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 i càrrega dels materials resultants (P - 33)

14,74

170,000

2.505,80

3 GD571310

m

Cuneta profunda triangular, d'1,50 m d'amplària i 0,33 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 i càrrega dels materials resultants (P - 34)

20,11

0,000

0,00

4 GD759A75

m

Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb
morter M-10, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb
formigó HM-20/P/20/I (P - 35)

58,40

20,000

1.168,00

TOTAL

Capítol

01.02

4.896,10

Obra

01

Pressupost PAS CEMENTIRI

Capítol

03

Obres de Fàbrica

1 G21B1201

m

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 7)

6,90

6,000

41,40

2 G219GBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 6)

3,90

20,000

78,00

3 G2194XB1

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)

9,75

80,000

780,00

4 G2214101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

2,84

420,000

1.192,80

5 G228LH0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per
a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM (P - 14)

38,48

50,000

1.924,00

6 G2263211

m3

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

2,63

0,000

0,00
EUR

ACCÉS CEMENTIRI

PRESSUPOST

Data: 21/04/22

Pàg.:

2

vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 13)
7 G31511N3

m3

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot (P - 21)

72,36

120,000

8.683,20

8 G9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

58,43

15,000

876,45

9 G9H11351

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 28)

57,88

0,000

0,00

10 G9H11C52

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 29)

54,21

0,000

0,00

11 GB2A1125

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb
separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSNA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m
(P - 31)

44,76

10,000

447,60

12 GBA1F515

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 32)

1,36

30,000

40,80

13 G2412017

m3

Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb dúmper extravial i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 20)

1,34

156,000

209,04

14 G2410000

ml

Pas prefabricat (P - 16)

1.915,00

15,000

28.725,00

15 G2410001

ml

Col·locació pas soterrat (P - 17)

200,00

15,000

3.000,00

16 G2410002

m2

Aletes prefabricades (P - 18)

178,00

6,250

1.112,50

17 G2410003

m2

Col·locació aletes prefabricades (P - 19)

50,00

6,250

312,50

TOTAL

Capítol

01.03

47.423,29

Obra

01

Pressupost PAS CEMENTIRI

Capítol

04

Pavimentacions

1 G931201L

m3

Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 100% del PM (P - 26)

23,45

347,500

8.148,88

2 G9K20835

m2

Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 11
superior C60BP4 MIC, amb una dotació mitja de 12 a 15 kg/m2 i
betum residual del 5 a 7 %, col·locat amb mitjans mecànics (P - 30)

5,25

1.390,000

7.297,50

3 G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

0,60

1.390,000

834,00

4 G2243011

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 10)

2,33

1.500,000

3.495,00

5 G2262111

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 12)

3,73

450,000

1.678,50

TOTAL

Capítol

01.04

21.453,88

Obra

01

Pressupost PAS CEMENTIRI

Capítol

05

Pas inundable

EUR

ACCÉS CEMENTIRI

PRESSUPOST

Data: 21/04/22

Pàg.:

3

1 G2214101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

2,84

40,000

113,60

2 G4LA1101

m

Tub circular d'acer galvanitzat corrugat, de diàmetre 3 m i de 3 mm de
gruix, col·locat amb grua (P - 25)

1.476,98

10,000

14.769,80

3 G45C1TG3

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa+F, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 23)

122,37

2,000

244,74

4 G3J22810

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 22)

45,69

10,000

456,90

5 G31511N3

m3

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot (P - 21)

72,36

1,000

72,36

6 G2261211

m3

Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 11)

2,63

40,000

105,20

7 G4BC3100

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

1,50

600,000

900,00

3.000,00

1,000

3.000,00

8 BOMBAMENT ut
TOTAL

Capítol

BOmba d'aigua i instal·lació per fer bypas (P - 1)
01.05

19.662,60

Obra

01

Pressupost PAS CEMENTIRI

Capítol

06

Desviament trànsit

1 DESVIAMENT ut

TOTAL

Capítol

Desviament de trànsit, fent pas alternatiu mitjançant senyalització
semafòrica (P - 2)
01.06

11.499,00

1,000

11.499,00

11.499,00

EUR

Resum de pressupost

ACCÉS CEMENTIRI

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 21/04/22

Pàg.:

1

NIVELL 2 : Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Demolicions i Moviment de Terres
6.234,00
Capítol
01.02
Drenatges
4.896,10
Capítol
01.03
Obres de Fàbrica
47.423,29
Capítol
01.04
Pavimentacions
21.453,88
Capítol
01.05
Pas inundable
19.662,60
Capítol
01.06
Desviament trànsit
11.499,00
Obra
01
Pressupost PAS CEMENTIRI
111.168,87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
111.168,87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 : Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost PAS CEMENTIRI

111.168,87
111.168,87

euros

ACCÉS CEMENTIRI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

111.168,87

13 % SOBRE 111.168,87...................................................................................................

14.451,95

6 % SOBRE 111.168,87.....................................................................................................

6.670,13

Subtotal

132.290,95

21 % IVA SOBRE 132.290,95.............................................................................................

27.781,10

€

160.072,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT SEIXANTA MIL SETANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS )
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