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GENERALITATS 

 
1.1 ANTECEDENTS 
 
Per encàrrec de FEM PALAU S.L., es planteja el “Projecte d’urbanització, PAU-42. 
CATALUNYA-CASTELL a Palau de Plegamans”. 

Partint de les directrius donades pel Ajuntament segons la fitxa del polígon d’actuació 
urbanística PAU-42 de Catalunya-Castell, on el polígon es delimita sobre un àmbit amb 
aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM, que 
comporta la cessió i urbanització dels sistema viari i del sistema d’espais lliures i zones verdes 
inclòs en el polígon, es tracta de fer una la urbanització corresponent a les voreres i espai 
públic situat al C/Castell Nº 93, Camí de Can Padró i Avda. Catalunya, obres vinculades a 
l’execució del desenvolupament de Polígon d’Actuació amb una superfície de l’àmbit de 
2.524,46 m2, segons recent amidament. 

 
Tal com estableix l’apartat 6 de la fitxa del PAU 42 del POUM,  el sistema d’actuació és el de 
reparcel·lació voluntària  per compensació bàsica, regulat als articles 130 i següents del TRLUC, 
optant-se per la modalitat de tramitació i aprovació administrativa del projecte de reparcel·lació. 

L’adquisició dels terrenys de cessió obligatòria es produirà amb l’aprovació definitiva de la 
reparcel·lació (compliment de l’Art. 119.2 TRLU i 151 i ss RLU). 

 
Els propietaris de l’àmbit cediran el sòl destinat a sistemes (vialitat i espais lliures) i de cessió de 
l’aprofitament mig, establerts al TRLUC. 

La propietat no queda alliberada de les seves obligacions i responsabilitats fins que no estiguin 
del tot executades les obres d’urbanització i es formuli la valoració de l’aprofitament privat de la 
finca o finques resultants. ( compliment dels Arts. 130, 131 i 133 TRLUC i 140 RLU). 

Les despeses d’urbanització definitives, es traslladen íntegrament al Projecte de Reparcel·lació, 
que s’haurà d’aprovar posteriorment o simultàniament a aquest. La valoració definitiva de totes 
les despeses s’incorporarà al compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació (compliment 
de l’Art. 99 i 144 I 146 RLU). 

 

MARC LEGAL. Legislació i normativa aplicable en aquest Projecte d’Urbanització  

Aquest Projecte d’Urbanització del polígon d’actuació PAU-42. Catalunya-Castell, es redacta 
d’acord amb el: 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010), pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya,  modificat per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer i per altres normes. (TRLUC). 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
modificat pel Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels 
habitatges per fer efectiu el dret de re allotjament i per altres normes (RLUC). 

 Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Sòl i Rehabilitació Urbana. 

 Reial Decret 1492/2011, del 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de 
la Llei de sòl. 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-solità i Plegamans (POUM) aprovat el 23 
d’abril de 2015 i publicat en el Diari de la Generalitat de Catalunya el 30 d’octubre de 2015. 

 El resta de legislació estatal, comunitària i sectorial vigent. 

El marc legal de referència inclou la legislació sectorial relativa a aspectes mediambientals, 
carreteres, ferrocarrils, espais naturals, habitatge, activitats econòmiques, indústria, 
equipaments comercials, agricultura i ramaderia, residus i abocaments, patrimoni històric-
artístic, i tots aquells altres amb incidència en el territori municipal, així com les 
disposicions derivades del planejament territorial i urbanístic plurimunicipal. 

 

PLANEJAMENT VIGENT: 

El planejament urbanístic general vigent a Palau-solità i Plegamans és el Pla d’Ordenació 
urbanística municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona el 23 d'abril de 2015 i publicat en el DOGC el 30 d'octubre de 2015. 

Aquest planejament urbanístic general classifica els terrenys com a Sòl Urbà No 
Consolidat (SUNC) i els inclou dins un polígon d’actuació urbanística, el PAU-42. 
Catalunya-Castell. 

 
El projecte desenvolupa el contingut de l’àmbit del Polígon d’actuació Urbanística PAU-42. 
Catalunya-Castell previst al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau-solità i 
Plegamans aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 23 d’Abril 
de 2015 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 30 d’Octubre de 2015. 

La fitxa corresponent del PAU-42. Catalunya-Castell i l’article 464 de les normes del POUM 
de Palau-solità i Plegamans determina i concreta tot allò que fa referència a aquest polígon 
d’actuació. 

El projecte incorpora unes seccions del terreny actual, amb la nova proposta de la urbanització 
de la zona verda, amb les cotes de rasant actuals i les de la proposta, definint les diferents 
preexistències (murs, tancaments, arbres, talussos, nivell dels terrenys, etc.), en compliment 
dels diferents paràmetres que marca el POUM, pel que fa a les alçades dels murs i les 
proporcions dels talussos S’incorpora en el projecte seccions transversals del terreny, on es 
defineix  clarament el projecte en funció de la base topogràfica i les preexistències. S’aporten 
les solucions constructives dels murs de contenció. 

 

1.2 EMPLAÇAMENT.AMBIT 
L’emplaçament del projecte es troba al C/Castell Nº 93, Camí de Can Padró i Avda. Catalunya 
al T.M. Palau de Plegamans, àmbit del PAU-42. CATALUNYA-CASTELL. 

 

La superfície total a urbanitzar es de 1.476,32 m2. 

L’àmbit reparcel·la ble és el Polígon d’actuació urbanística PAU-42. Catalunya-Castell, delimitat 
en el Pla d’ordenació urbanística municipal vigent, amb una superfície de 2.438,00 m²sòl; tot i 
que, segons l’amidament realitzat en funció de la nova base topogràfica realitzada per executar 
aquest polígon, la superfície a tenir en compte d’aquest és de 2.524,46 m²sòl, diferència 
insignificant i assumible. 
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Aquest polígon d’actuació es troba situat al centre neuràlgic del terme municipal de Palau-solità 
i Plegamans, davant de l’Església de Sant Genís. L’accés principal és a través de l’Av. de 
Catalunya. 

El PAU-42 es limita: al Nord, amb el camí de Can Padró intersecció Av. de Catalunya; a l’Est, 
amb el carrer Castell; al Sud, amb parcel·les que donen front a l’Av. de Catalunya i carrer 
Castell; i a l’Oest, a través de l’avinguda Catalunya.  

 
El polígon 42 està format per dues finques privades de FEM PALAU, S.L, que són les que 
donaran dret als aprofitaments corresponents del polígon i determinats en la fitxa del 
document del POUM, així com tot un espai de domini públic (vialitat), de titularitat de 
l’Administració, format per dues finques (l’espai en front de l’Av Catalunya qualificat de 
vialitat de titularitat de la Generalitat de Catalunya; i una part del Camí de Can Padró i el c/ 
del Castell de titularitat Municipal- Ajuntament de Palau-solità i Plegamans). 

 

L’àmbit reparcel·la ble i l’àmbit a urbanitzar presenten una certa diferència de superfícies 
respecta al planejament vigent (fitxa corresponent del POUM del polígon PAU-42 (Catalunya-
Castell). 

 

Segons la fitxa del POUM el PAU-42 presenta les superfícies següents: 
Sistema viari (X) 830,68 m2sòl 

Sist. d’espais lliures i zones verdes (Jardí urbà V2) 285,50 m2sòl 

Zona front ordenat segons alineació vial (clau 2b) 1.321,82 m2sòl 

TOTAL PAU-42. CATALUNYA-CASTELL 2.438,00 m2sòl 

 

Segons la nova interpretació en funció de la nova base topogràfica el planejament 
i el Projecte de Reparcel·lació presenten les superfícies següents: 
Sistema viari 848,51 m2sòl 

Sist. d’espais lliures i zones verdes (Jardí urbà V2) 295,61 m2sòl 

Zona front ordenat segons alineació vial (clau 2b) 1.380,34 m2sòl 

TOTAL PAU-42. CATALUNYA-CASTELL 2.524,46 m2sòl 

 

S’aporta plànol topogràfic justificatiu de la modificació de la superfície i d’interpretació del 
planejament vigent en funció de la nova base topogràfica, on s’indiquen les zones fora de 
l’àmbit que estan incloses en aquest projecte d’Urbanització per tal de completar correctament 
les obres. Es determina  el límit del polígon i  el límit de la urbanització, tenint en compte la 
urbanització inclosa en l’àmbit i aquella que es troba fora però que resulta necessària fer-la. 
El total de sistemes a urbanitzar inclosos en el polígon és de 1.144,12 m2. (848,51 m2 de 
sistema viari + 295,61 m2 de jardí urbà V2. Els àmbits a urbanitzar en la perifèria del polígon 
,àmbit 1 -147,97 m2 i àmbit 2 -184,23 m2 amb una superfície total de 332,20 m2, per tant, la 
superfície total es de 1.476,32 m2 

Es grafien dos zones fora d’àmbit la (1) de 147,97 m2 i la (2) de 184,23 m2.(Plànol 02.3 i 04.1) 

 

El límit del polígon en el carrer del Castell passa just per l’eix central; no obstant, la urbanització 
a de tenir en compte la totalitat del carrer fins el límit de la parcel.la del davant. El límit de la 
urbanització pel que fa al Camí de Can padró  coincideix amb la vorada de l’altra banda de 
carrer. I el límit per l’Av. de Catalunya  coincideix amb el límit amb la rigola. 

Totes aquestes obres urbanitzadores es reflecteixen tant en els amidament com en el 
pressupost, per tal de poder distingir-les del còmput general. 

 
XARXA VIARIA de caràcter territorial: 
El PAU-42. Catalunya-Castell queda afectat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 
el projecte d'urbanització s’adequa a la legislació de carreteres vigent, Decret legislatiu 2/2009, 
de 25 agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Decret 293/2003, de 18 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de Carreteres; sempre que no es 
transformi en una via urbana. 

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en 
cruïlles urbanes, han de ser independents dels d'aquestes, i s'han de definir de manera que no 
generin problemàtica sobre les mateixes. 

Les actuacions que es plantegen en les zones de protecció de la carretera, incloses les 
infraestructures de subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram, telefonia i qualsevol 
altre servei, s’ajusten amb caràcter general, en el planejament derivat i als requeriments 
establerts a aquest efecte al Reglament general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de 
novembre, i a les normatives tècniques aplicables en cada cas. 

Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran compleixen la 
Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica del medi nocturn. 

El projecte d'urbanització afectat per la B-143 ha d'obtenir l'informe favorable vinculant del 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. 

 

ESTAT ACTUAL 
Es tracta d’un terreny , PAU-42, format per dos finques privades de FEM PALAU, S.L, amb un 
habitatge existent on en un futur esta previst la demolició d’aquesta i construcció de nous 
habitatges i locals comercials. La demolició de l’habitatge existent no es contempla en el 
present projecte. Es delimita la parcel.la amb aprofitament urbanístic, la xarxa viaria, espais 
lliures i zones verdes en el projecte de reparcel·lació que desenvolupa el PAU-42. 
CATALUNYA-CASTELL. 

El terreny esta delimitat per una tanca realitzada amb muret de paret de fabrica i de pedra. A la 
cantonada de la parcel·la hi ha una zona enjardinada amb arbres. No hi cap vorera i el pas dels 
vianants esta delimitat pel final de la línia de paviment asfàltic dels carrers. La zona de pas dels 
vianants esta fet amb terres. 

La secció del Camí de Can Padró te una amplada variable de 6 a 6.5m amb una canaleta de 
formigó per a la recollida d’aigües pluvials provinents de la zona de muntanya, amb una 
amplada de 1.00m, carril de circulació unidireccional de 4.00m i vorera de terres a la zona de 
projecte amb una amplada aproximada de 1.00m. amb enllumenat.  
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Estat actual Camí de Can Padró. 

 

La secció del C/Castell te una amplada de 7m, carril de circulació unidireccional de 4.00m i 
voreres de terres amb una amplada de 1.5m. respectivament. A la vorera de projecte 
actualment es situa l’enllumenat públic. 

 

 
Estat actual C/Castell. 

La secció de l’Avda. Catalunya te una amplada d’uns 11.00m aproximadament a la zona de 
projecte amb circulació bidireccional de 7.00m d’amplada i voral de 1.50m a la zona d’àmbit de 
projecte i voral de 1.00m a l’altre banda i vorera de formigó a la zona de projecte amb una 
amplada de 1.50m. on es situen els embornals del carrer. 

 

 
Estat actual Avda. Catalunya 

 

L’enllumenat existent es troba als carrers existents, sense cap disseny en particular. 

 

La situació concreta de les obres es pot consultar al plànol nº 1: Emplaçament. 

 

1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Abans d’enumerar els aspectes que comprendrà el projecte i per tal de executar els treballs 
necessaris per la realització de l’obra cal seguir la planificació d’obres que es troba a l’annex 
nº5: Pla d’obra.   

 

El procediment per a l’execució de les obres serà el següent: 

 

1. Localització dels serveis afectats per les obres. En fase de projecte es realitza 
petició de serveis existents mitjançant la plataforma ACEFAT, on es reflecteixen 
els serveis Cassa, Nedgia, Telefònica i Endesa. Els serveis corresponents a la 
xarxa de clavegueram i enllumenat es deuran de demanar a l’Ajuntament. 

2. Senyalització pertinent i corresponent control de seguretat i salut de l’àmbit 
d’obra i l’establiment dels diferents equips. 

3. Enderroc de la tanca i transport de runes a deixalleria. 

4. Execució de vorades i rigoles. 

5. Execució nova xarxa de clavegueram. Desplaçament d’embornals existents a 
l’Avda. Catalunya, mitjançant nous embornals sifònics ficats en vorades tipus 
bústia. Demolició reixa interceptora existent aigües avall del Camí de Can Padró 
i nova reixa interceptora abans la plataforma aixecada de projecte a la cruïlla 
amb l’Avda. Catalunya.  La proposta per a la nova xarxa de clavegueram es pot 
consultar al plànol nº 8: Xarxa Clavegueram. 
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6. Execució nova xarxa d’enllumenat. Una vegada realitzada la nova xarxa es 
podrà procedir al desmuntatge dels punt existents i donar servei als nous. La 
proposta de traçat per a la nova xarxa d’enllumenat es pot consultar al plànol nº 
14: Xarxa Enllumenat. 

7. Execució de la nova xarxa d’aigua i instal·lació d’hidrant. Aquesta xarxa deurà de 
ser revisada i/o aprovada per l’empresa que s’encarregui del subministrament 
d’aigua al municipi (Cassa), sota les seus directrius. La proposta de traçat per a 
la nova xarxa d’aigua es pot consultar al plànol nº 10: Xarxa Aigua Potable. 

8. Execució de la xarxa de gas (Nedgia). Actualment existeix xarxa de gas a la 
vorera de projecte del C/Castell i únicament es deurà de fer la connexió a la 
xarxa per donar serveis als nous habitatges. No es preveu cap ampliació de la 
xarxa existent. La proposta per a la nova xarxa de gas es pot consultar al plànol 
nº 16: Xarxa Gas. 

9. Execució de la xarxa de B.T. Aquesta xarxa dependrà de la potencia demanada 
per als nous habitatges i deurà de ser executada per empresa homologada per 
FECSA/ENDESA. Es preveu al pressupost partida pressupostaria per a 
l’execució de les obres. La proposta de traçat per a la nova xarxa de B.T. es pot 
consultar al plànol nº 19: Xarxa B.T. 

10. Execució de xarxa de telecomunicacions. La xarxa existent es situa al 
C/Santiago Rossinyol, es deurà de realitzar la connexió en aquest carrer i fer 
nova estesa de tubulars pel C/Castell, on una part del traçat es situarà fora 
d’àmbit del projecte. Aquesta nova xarxa s’emportarà fins nou armari emplaçat al 
nou habitatge al Camí de Can Padró.  La proposta de traçat per a la nova xarxa 
de telecomunicacions es pot consultar al plànol nº 17: Xarxa Telefónica. 

11. Execució de previsió de serveis. L’accés de vehicles al C/Castell des de el Camí 
de Can Padró es dissenyà mitjançant plataforma aixecada i la sortida de vehicles 
i pas de vianants del Camí de Can Padró a l’Avda. Catalunya realitzada amb 
paviment asfàltic. En previsió a futurs serveis es contempla a les obres arquetes 
de registre al final de l’àmbit a urbanitzar per cada servei. 

12. Execució de murs de formigó i adequació de la zona enjardinada. Degut al 
desnivell que hi ha entre el C/Castell i l’Avda. Catalunya, es preveu execució de 
murs de formigó per salvar el desnivell entre ells dos. A la part mes propera al 
C/Castell es preveu una petita zona d’esbarjo amb paviment de sauló, bancs i 
papereres. Es preveu la tala d’arbrat que es situí a dins de la zona de nova 
vorera. La proposta de la zona enjardinada i murs es pot consultar al plànol nº 4: 
Urbanització. 

13. Execució de mur de contenció de la zona enjardinada i execució d’escales per 
accedir des de l’Avda. Catalunya i el C/Castell. Aquesta solució de comunicació 
entre els dos carres a proposta de l’ Ajuntament. 

14. Execució de pavimentació a les voreres. Una vegada realitzats els nous serveis i 
subministres al nou edifici es procedirà a la pavimentació de les voreres. 

15. Pavimentació de les plataformes aixecades a les cruïlles del C/Castell amb el 
Camí de Can Padró i Camí de Can Padró amb l’Avda. Catalunya. 

16. Col·locació de la senyalització vertical i del nou mobiliari urbà. 

17. Senyalització horitzontal i últims acabats. 

 

1.4 SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS 
 
La documentació presentada (informació subministrada per l’Ajuntament de Palau de 
Plegamans), i petició de serveis mitjançant l’ACEFAT) inclou els plànols de l’estat actual dels 
serveis existents a la zona.  Les xarxes de serveis que es troben dins l’àmbit de projecte són 
les següents: 

 

 Xarxa de clavegueram. Proporcionada per l’Ajuntament de Palau de Plegamans. 

 Xarxa d’aigua (CASSA). Proporcionada per l’Acefat. 

 Xarxa d’electricitat (FECSA - ENDESA). Proporcionada per l’Acefat. 

 Xarxa de telefonia (TELEFÓNICA). Proporcionada per l’Acefat. 

 Xarxa de Gas (NEDGIA). Proporcionada per l’Acefat. 

 Xarxa de telecomunicacions (TELEFONICA). Proporcionada per l’Acefat. 

 

ACEFAT és una empresa creada l’any 1990 per a desenvolupar un projecte de gestió integrada 
de les obres de serveis que es duen a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona i 
municipis. 

 

1.5 SOSTENIBILITAT I IMPACTE MEDIAMBIENTAL 
 
Els factors de sostenibilitat que s’han considerat en la redacció del projecte són: 

Utilització de nova xarxa d’enllumenat amb leds, emprant les potències adequades per a no 
enlluernar ni crear zones amb ombres massa fosques, reduir al màxim l’emissió de  flux cap a 
l’hemisferi superior ( segons Real Decret 82/2005 del 3 de maig pel qual s’aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei 6/2001 del 31 de maig sobre l’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn). 

Millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques existents a nivell de paviments, 
incorporant passos elevats pel creuament de vianants sempre que sigui necessari ( segons 
Real Decret 505/2007 pel què s’aprova les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitats per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificats). 
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MEMÒRIA DEL PROJECTE 

 

1.6 MEMÒRIA TÈCNICA 
 

1.6.1 TOPOGRAFIA 

 

S’ha treballat amb la topografia realitzada per Sr. Xavier Blanco Sánchez (Enginyer tècnic de 
Topografia). 

 

El sistema de referència utilitzat es ETRS89. Coordenades en projecció U.T.M. Fus 31. 

 

El replanteig que s’ha fet al projecte, s’haurà de comprovar a la obra, suposant això petits 
canvis que es deuran de resoldre amb el contractista i la D.O. 

Les noves rasants de les voreres i del carrer es deuran de comprovar i adaptar a les rasants 
existents.  

 

1.6.2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

 

Un cop comencin els treballs d’urbanització, caldrà situar la caseta d’obra, determinar la zona 
d’emmagatzematge per a la gestió de residus i prendre les mesures de Seguretat i Salut 
establertes en projecte. 

 

Es procedirà a la neteja i condicionament de la zona a l’inicio dels treballs. Serà necessària una 
bona coordinació amb els altres equips de treball per a gestionar l’espai i mantenir els nivells 
necessaris de neteja per a l’execució de les obres d’urbanització.  Una vegada feta la neteja, es 
realitzarà el replanteig.  En una primera fase es procedirà al trasllat de la senyalització i el 
mobiliari existent als magatzems. Tots els residus que es generin seran transportats a 
l’abocador autoritzat pertinent. 

 

El condicionament del terreny i l’àmbit d’actuació sempre vindrà determinat per la Fase que 
s’executi l’obra. 

 

1.6.3  ENDERROCS 

 

Abans d’iniciar l’enderroc de qualsevol servei, tanca o execució de rases per a serveis, és 
necessari identificar tots els serveis existents, per saber quins són els que s’han de desplaçar i 
mantenir o enderrocar. 

 

Dins de l’àmbit del projecte o als voltants, es troben tres carrers pavimentats i en bon estat, pel 
qual no es preveu cap demolició de paviment asfàltic. Els carrers afectats per les obres son els 
següents: 

 Avda. Catalunya 

 C/Castell 

 Camí de Can Padró 

 

La rasant del carrer Castell i Av.Catalunya es manté i es modifica la rasant del camí Can Padró 
per adaptar-se a la Zona verda i millora de l’accessibilitat.. No esta previst fer cap fresat del 
paviment de la zona afectada per al creuament amb els carrers existents, donat que tots els 
creuaments amb la nova urbanització es fa mitjançant passos elevats. Si que es tindrà que fer 
un tall en el paviment per a delimitar aquets passos elevats i execució de vorades i rigoles. 

 

Es procedirà a la demolició dels murets de la parcel·la per fer nova alineació de vorera. En 
aquest projecte no es contempla la demolició del habitatge actual ni l’execució del mur que es 
troba entre la nova escala i el nou edifici. Aquest mur pertany al nou edifici. 

 

1.6.4 MOVIMENTS DE TERRES 

 

El paviment asfàltic als  carres afectats per les obres es troben en bon estat. Es preveu fer una 
nova caixa de pavimentació del paviment asfàltic al camí de Can Padró.  

 

Les voreres afectades per les obres actualment no existeixen i son de terres, únicament a la 
vorera de l’Avda. Catalunya es de formigó. Les noves voreres es tenen que replenar fins arribar 
a la rasant desitjada. Estan previstes fer-les amb terres amb una compactació del 95%. Per a 
posteriorment fer la llosa de formigó i col·locació de peces de paviment. 

 

1.6.5 PAVIMENTACIÓ 
 
La vorera de l’Av. Catalunya, l’amplada serà constant de 3,00 m, on s’inclou una part de vorera 
que recull els escossells de 1,00, on es disposarà un paviment, col·locat en paral·lel a la línia 
de vorada de llosa vulcano tipus cendra (40x20x7cm), i el resta (1,80 m d’amplada) col·locada 
perpendicular a la vorera de llosa vulcano tipus mediterrani (40x60x7cm) de la casa Breinco o 
similar. 

La vorera de llosa, es proposa amb les capes constructives següents:  

-Tractament del terreny natural amb repàs i piconatge de l’explanada. 
-Una sub-base de material seleccionat (15 cm) i piconatge al 98% PM. 
-Una sub-base de tot-u (15 cm) amb estesa i piconatge al 98 % PM. 
-Una base de formigó (solera) HM-20 (15 cm) 
-Una cap de morter d’uns 3 cm. de gruix. 
-Un  paviment d’acabat de llosa tipus Vulcano o similar, amb rebliments de junts amb 
sorra fina i líquid estabilitzant de juntes. 

En els passos per a cotxes la solera serà armada i les lloses tipus Vulcano o equivalent de 
40x40x7 cm. (segons detalls de projecte). 
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La vorada i els elements singulars pel que fa els passos zebra o els accessos a les entrades de 
vehicles (guals) a l’Av. Catalunya, es faran amb granet. 

 
Tots els carrers inclosos en el polígon es pavimentaran de nou, i per tant, el carrer del Castell, 
el Camí de Can Padró han d’estar asfaltats en tot l’àmbit de les obres, amb les bases, les sub-
bases i les capes de paviment necessàries segons els detalls constructius que el document 
d’urbanització proposa. 

 

Es justifica que el paviment asfàltic presenta una secció de ferm idònia per les característiques 
del terreny, el tipus de tràfic i la seva intensitat, S’aporta estudi dels ferms actuals dels carrers, 
per tal de comprovar que el terreny i les bases i sub-bases actualment existents tenen la 
capacitat portant. 

Les voreres del Camí del Padró i del carrer del Castell seran de panot com acabat definitiu. Les 
capes constructives seran les següents:  

 
-Tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge de l’explanada. 
-Sub-base material seleccionat segons necessitat i en funció del projecte, d’uns 15 cm de 
gruix i piconatge al 98% PM. 
-Sub-base granular /tot-ú artificial o natural (15 cm), i piconatge del material al 98 % del PM. 
-Solera de formigó HM-20 (10 cm), abocat des de camió amb estesa i vibrat 
-Morter (3 cm) 
-Paviment d’acabat superficial de panot gris de 20x20x4 cm. 
En els casos dels passos de vianants es col·locarà llosetes tàctils de formigó de 20x20x4 
cm de color gris per a donar informació sensorial a persones amb deficiències visuals o 
cognitives (amb paviment tàctil indicador de botons i amb paviment tàctil indicador de 
direccionalitat). 

Les voreres en que hagin de passar cotxes (guals, vials, etc.) la solera serà de formigó armat i 
d'amplada de 15 cm. 

La vorada i els elements singulars pel que fa els passos zebra o els accessos a les entrades de 
vehicles (guals) es faran amb peces de formigó prefabricades. 
El paviment del c/ Castell es realitza tot a un nivell, per tal d’evitar rampes al carrer, i per 
tant, es planteja una secció de carrer asimètrica amb una vorera de panot una més gran 
que l’altra i protegides per fites metàl·liques. La vorera en aquesta intersecció està 
perfectament protegida per fites metàl·liques. 

Pel que fa a la zona d’asfalt del carrer del Castell/Camí de Can Padrò, aquesta es disposarà 
amb la configuració de les capes següent: 

 Un primer tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge de l’explanada. 

 Una sub-base de material seleccionat, d’uns 20 cm d’amplada, i piconatge del 
material al 95 % del PM. 

 Una base de tot-u artificial d’uns 20 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material 
al 98 % del PM. 

 Un reg d'imprimació bituminosa. 

 Una capa de mescla bituminosa contínua en calent, d'amplada 7 cm, de composició 
semi densa AC-22 amb granulat granític i betum asfàltic, estesa i compactada al 98 
%. 

 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa. 

 Una capa de paviment final d’acabat de mescla bituminosa contínua en calent, 
d'amplada 5 cm, de composició semi densa AC-16 amb granulat granític i betum 
asfàltic, estesa i compactada al 98 %. 

 

C/Castell: 

 

 Nova vorera amb una amplada de 1.60m incloent la vorada i nova rigola de 20x20cm. el 
paviment d’aquesta vorera es de panot de 20x20x4 de 9 pastilles, sobre llosa de formigó 
de 15cm. 

 Pel pas de vianants a la cruïlla amb el Camí de Can Padró es preveu franja de 
paviments de ratlles per a invidents de 20x20x4cm. amb una amplada de 1.20m i 
2.50m.  

 No es preveu la pavimentació de la vorera est de la cruïlla amb el Camí de Can Padró 
però si l’execució de nova vorada per a la limitació de la nova plataforma aixecada que 
es te que fer a la cruïlla. 

 La vorera est que es troba fora d’àmbit de projecte a la cruïlla abans esmentada es 
replanarà amb terres compactades al 95%, o en el seu cas es tindran en compte les 
indicacions del tècnic de l’Ajuntament, Promotor o D.O. per al material de replè d’aquest 
tram de vorera ja sigui en terres o formigó i paviment de panot. 

 

Camí de Can Padró: 

 

 Nova vorera amb una amplada de 1.50m incloent la vorada i nova rigola de 20x20cm. el 
paviment d’aquesta vorera es de panot de 20x20x4 de 9 pastilles, sobre llosa de formigó 
de 15cm. Aquesta pavimentació arribarà fins a la nova reixa interceptora que es te que 
fer abans de la plataforma aixecada de la cruïlla amb l’Avda. Catalunya. 

 A la cruïlla del Camí de Can Padró amb l’Avda. Catalunya i seguint instruccions de 
l’Ajuntament de Palau de Plegamans, es farà plataforma aixecada amb paviment asfàltic 
per a la zona de pas de vehicles i paviment de peces de “Llosa Vulcano” de 60x40x7cm 
de la casa “Breinco”, o equivalent, amb color desert, sobre llosa de formigó de 15cm. 

 Pel pas de vianants a la cruïlla amb l’Avda. Catalunya es preveu franja de paviments de 
ratlles per a invidents de “Llosa Vulcano” de 40x40x7cm. de la casa “Breinco”, o 
equivalent, amb color desert. 

 En aquesta cruïlla i fora d’àmbit de projecte i seguint instruccions de l’Ajuntament de 
Palau de Plegamans es preveu l’execució d’un tram de la vorera mitjançant peces de 
“Llosa Vulcano” de 60x40x7cm de la casa “Breinco”, o equivalent, amb color desert, 
sobre llosa de formigó de 15cm. Això permetrà la continuïtat de la vorera de l’Avda. 
Catalunya. 

 Com a element de delimitació de la nova vorera i la zona enjardinada es ficarà peça de 
vorada tauló amb unes dimensions de 20x20cm. 
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Avda. Catalunya: 

 Nova vorera amb una amplada de 3.00m incloent la vorada i nova rigola de 20x20cm. 
No es preveu cap actuació a la vorera o voral oest de l’Avda. Catalunya. 

 Els embornals de projecte seran del tipus bústia de granit. 
Les vorades rectes i corbes seran en l’Av. Catalunya de pedra granítica escairada, serrada 
mecànicament i flamejada, de longitud 0,90-1,10 m, i de secció 20x24 cm, col·locada sobre 
una base de formigó HM-20 d’uns 20 cm d’alçada i reajuntada amb morter. 

Les peces de Vulcano tipus Cendra de 40x20x7cm es disposin només entre escossells 
delimitant estrictament la zona d’arbrat, on es disposi la senyalització vertical, el mobiliari urbà 
(papereres, bancs, aparcament bicicletes,...). La llosa Vulcano tipus Mediterrani de 60x40x7cm 
estarà en els llocs de pas i en els passos de vianants. 
La rigola sigui de 20 cm d’amplària amb peces de mortes de ciment de color blanc, de 
20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l’obra sobre una base de 
formigó de HM-20 de 20 cm aproximadament de gruix, amb una peça de rigola trapezoïdal 
en els embornals. 
Les peces en l’Av. Catalunya seran totes de pedra granítica escairada, serrada 
mecànicament i flamejada, i reajuntada amb morter, col·locada sobre una base de formigó 
HM-20 d’uns 15 cm d’alçada i armada. Els guals i els passos de vianants tindran la 
peculiaritat de no tenir discontinuïtats d’alçada ni petits desnivells que facin possible algun 
tipus d’entrebanc, tant transversalment com longitudinalment, i tindran continuïtat en rampa 
amb el paviment tant de la vorera com de la calçada. 
Tots els passos per a vianants disposaran de peces de paviment especials també de granet 
per a donar informació sensorial a persones amb deficiències visuals o cognitives. 
 

A efectes de sostenibilitat,  en el cas d’haver d’executar capes base i intermèdies d’asfalt 
s’utilitzaran mescles bituminoses amb un mínim contingut del 10% de reciclats d’aglomerat. En 
capes de rodament, les de  tipus F s’utilitzarà un 2% com a màxim de reciclat asfàltic les de 
tipus D i S s’utilitzarà un 5% com a màxim. 

 

Els diferents paquets de ferms i pavimentacions es troben al plànol Nº6.1: Detalls d’urbanització 
. 

Els guals de vehicles nous es faran del tipus V-60 de formigó prefabricat o granit. La vorera en 
tota la seva amplada tindrà un reforç amb xarxat de # Ø8mm de 20x20cm. col·locat en la capa 
de formigó de 15cm. de gruix. 

El projecte planteja  la col·locació d’uns escossells de 120x120 cm i una distancia de l’arbrat 
entre 8,00-10,00 m. Els escossells seran el model Carmel de la casa Escofet. 

 

MURS: 
Tots els murs de contenció seran de formigó armat vist, amb encofrat metàl·lic i amb cantell 
bisellat, tant en els trams que donen a carrer com a l’escala. 
L’acabat horitzontal dels murs serà de formigó vist lliscat i amb les cantonades també 
bisellades. 
S’adjunten alçats i detalls dels murs. 
 

ZONA VERDA: 
 El paviment que es proposa en la zona verda podrà ser de sauló sòlid o de “Aripaq”. 

L’encintat de la zona verda serà de vorada de pecves prefabricades 20x20 cm., tipus 
Breinco. 
 

1.6.6 SANEJAMENT I DRENATGE 
 
Una vegada demanada la informació a l’Ajuntament de Palau de Plegamans respecte als 
col·lectors existents a la zona/àmbit de projecte i seguint les instruccions del PAU-42, on es 
recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa, no es localitza cap xarxa de 
clavegueram als plànols aportats. 
La xarxa existent en l’Av. Catalunya és un tub de formigó de diàmetre 400, amb reixes 
interceptores equidistants, que formaven ‘l’antiga cuneta de la carretera, i que en el seu dia 
es va cobrir. 

La nova xarxa de clavegueram de recollida d’aigües pluvials prevista al projecte únicament es 
situa a l’Avda. Catalunya i cruïlla amb el Camí de Can Padró. 

S’instal·laran embornals en la vorada del Camí de Can Padró connectats a la cuneta de formigó 
“in situ” d recollida d’aigües pluvials. 
S’enderrocaran els embornals existents a l’Avda. Catalunya, i es realitzaran  nous embornals 
sifònics ficats en vorades tipus bústia. El tub existent a l’Av.Catalunya  és molt superficial i a 
la vegada es troba just on s’ha de col·locar el nou enllumenat i l’arbrat, i per tant resulta 
necessari i imprescindible de realitzar-lo nou i recol.locar-lo, per tal de connectar-hi els 
nous embornals de l’Av. Catalunya i els drenatges, embornals i reixes interceptores 
situades en la zona verda. Aquests nova xarxa es connectarà a la xarxa existent i haurà 
d’estar dotada també de pous de registre o ressalt. 

Demolició reixa interceptora existent aigües avall del Camí de Can Padró i nova reixa 
interceptora abans la plataforma aixecada de projecte a la cruïlla amb l’Avda. Catalunya. Nova 
reixa interceptora abans la plataforma aixecada de projecte a la cruïlla amb Carrer Castell i 
Camí del Padró. Reixa per la recollida de les aigües provisional a tocar amb PMU-05). Nova 
reixa interceptora abans de la plataforma  única al Carrer del Castell, que es connectarà a la 
xarxa existent pluvial.  

Es realitzaran les noves connexions dels nous embornals de l’Avda. Catalunya, a la  nova 
canonada pluvial que es situarà a la vorera, i es connectarà a la nova xarxa la reixa interceptora 
del Camí de Can Padró. 
La zona verda, degut al pendent que presenta i a la solució definitiva d’ordenació, 
disposarà de xarxa d’evacuació de les aigües amb els drenatges corresponents darrera 
dels murs de contenció i les reixes interceptores o embornals necessaris. 
Es defineix la connexió a la xarxa de clavegueram de l’edifici, tant d’aigües netes com 
d’aigües brutes, que es connectarà al nou col·lector de l’Av. Catalunya. 

Els tubs de desguàs de la parcel.la partiran d’una arqueta sifònica i es defineix la connexió 
entre el tub de desguàs de la parcel.la i el col·lector existent. 
La proposta per a la nova xarxa de clavegueram es pot consultar al plànol nº 8: Xarxa 
Clavegueram. 

El procediment de connexió dels embornals serà el següent: 

 Localització del embornal a connectat. 
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 Tall del paviment amb disc de l’embornal a demolir, per no fer afecció a l’Avda. 
Catalunya. 

 Excavació i execució del nou embornal amb la seva peca per a la formació del sifònic. 
Aquest embornal pot ser perfectament prefabricat. 

 Connexió del nou embornal amb l’existent mitjançant canonada de PVC DN 200. El forat 
tant al embornal existent com al nou deurà de quedar segellat perfectament. 

 Replè de terres o formigó a la vora del embornal i de la rasa de connexió entre ells 

 Col·locació de la reixa. 

 

El procediment de connexió de la reixa interceptora serà el següent: 

 Desviament del tràfic durant l’execució de la nova reixa interceptora. Aconsellable no 
donat tràfic fins que el formigó tingui el seu temps adequat d’enduriment. 

 Tall del paviment amb disc per a la nova reixa interceptora. 

 Excavació i execució de la reixa interceptora segons projecte. 

 Excavació de la rasa fins la reixa interceptora existent. La excavació es deurà de situar 
un 20cm com a mínim per sota la canonada existent. 

 Connexió de les dues reixes interceptores mitjançant canonada PEAD DN 315. 

 Segellat de les unions i replè del forat mitjançant terres o formigó en massa. 

 

Cal remarcar que qualsevol desviament i implantació de nova infraestructura de serveis 
precisarà de la corresponent autorització de les Ordenances Municipals vigents. 

Es prendran mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors; i amb caràcter 
general, la xarxa d’aigües pluvials incorporen les obres i les instal·lacions necessàries que 
permeti retenir i evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres 
aigües d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants 
produïdes. 

L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les 
infraestructures del sistema de sanejament. 

 

1.6.7 ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Seguint indicacions de l’Ajuntament de Palau de Plegamans es dissenyà l’enllumenat, de la 
següent manera: 

 

-S’haurà de veure com es troba la instal·lació i el cablejat de l’enllumenat i reposar o substituir 
tots els elements que siguin necessaris (cablejat, arquetes, derivacions, bàculs, columnes, 
fanals, lluminàries, etc). 

-Totes les xarxes, encara que siguin existents, s’hauran de repassar i substituir si és necessari 
per nous elements, però no doblar-les com sembla que s’està fent en el projecte. 

-La xarxa d’enllumenat públic haurà d’estar complerta, i per tant la xarxa s’haurà de realitzar en 
tota l’extensió de carrers, amb les arquetes d’intercepció i de pas i les arquetes de final de 
xarxa, en els extrems del polígon, per tal de que els futurs desenvolupaments puguin 
connectar-se.  
Pel carrer del Castell i pel Camí de Can Padró, tal com ja s’havia plantejat en el projecte, es 
disposaran de fanals amb llumeneres Simon MERAK SXF Istanium® LED amb driver de 
doble nivell, amb una alçada de 6,00 m, amb un color ral 9007.  
Pel que fa a la zona verda es disposaran de fanals amb llumeneres Simon MERAK SYF 
Istanium® LED amb driver de doble nivell, amb una alçada de 4,00 m, amb un color ral 
9007. 
Pel que fa a l’Av de Catalunya, es disposaran de fanals model Rama (leds) de 
Santa&Cole. L’alçada de les lluminàries per la vialitat serà de 8,00 m i de 4,50 m per als 
vianants. Les distàncies de les lluminàries per a la calçada serà de 32,00 m i de 16,00 m per 
als vianants, alternant lluminàries a dos nivells tant per a cotxes i vianants, amb 
lluminàries només a un nivell per a vianants. 
Les característiques de les columnes mixtes per a la il·luminació de la calçada i de la vorera 
seran de: 
-Columna Santa & Cole Urbidermis RAMA de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152- 
127mm) de 8,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 
lluminàries a diferent alçada (h~8,00m + h~4,50m). 
-Lluminària Santa & Cole Urbidermis RAMA LED 130W (60L 4000K IRC70 700mA), 
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de 
distribució viària IESNA Type TII+III. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica 
programada). Classe I. IP66. IK08. 
-Lluminària Santa & Cole Urbidermis RAMA LED 14W (12L 4000K IRC70 350mA), 
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de 
distribució viària IESNA Type TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica 
programada). Classe I. IP66. IK08. 
-Semi-abraçadera posterior Santa & Cole Urbidermis RAMA LED, realitzada en injecció 
d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària. 
 
Les característiques de les columnes per a la il.luminació només per a la vorera (vianants) 
seran de: 
-Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,70m d'alçada total, 
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 1 o 2 lluminàries a la mateixa alçada. 
-Lluminària Santa & Cole Urbidermis RAMA LED 14W (12L 4000K IRC70 350mA), 
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de 
distribució viària IESNA Type TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica 
programada). Classe I. IP66. IK08. 
 
-Semi-abraçadera posterior Santa & Cole Urbidermis RAMA LED, realitzada en injecció 
d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària. 
 

-C/Castell i Camí de Can Padró: 

o 20 lux de mitjana al vial. 
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o 0,50 de uniformitat al vial. 

 Equidistància entre punts d’enllumenat de 18.00m a replantejar en obra. 

 

- Avda. Catalunya: 

o 25 lux de mitjana al vial. 

o 0,75 de uniformitat al vial. 

 Equidistància entre punts d’enllumenat de 20.00m a replantejar en obra. 

 

Les característiques de la nova xarxa d’enllumenat, serà la següent: 

 

 La nova línia seran amb cablejat de conductor de coure de 2x2.5mm2 i 4x6 mm2. 

 Els pericons de registre seran de 60x60x100cm. 

 Els punts de llum es situaran a la mateixa vorera. 

 La nova xarxa es connectarà a la xarxa existent, prèvia consulta a la empresa 
mantenidora de la instal·lació. 

 Es preveu partida alçada a justificar per a les modificacions que puguin sorgir en quan a 
la connexió dels nous punt d’enllumenat al quadre existent situat a la cruïlla del 
C/Santiago Rossinyol amb el C/Plegamans, segons indicacions de l’ajuntament. 

S’adjunta un estudi lumínic amb la zona a estudiar a l’annex Núm. 7: Estudi Lumínic. Cal 
remarcar que qualsevol desviament i implantació de nova infraestructura de serveis precisarà 
de la corresponent autorització de les Ordenances Municipals vigents, que garanteix un nivell 
de 20 lux i una uniformitat de 0,5 a l’av. Catalunya i de 15 lux i una uniformitat de 0,5 al camí de 
cam Padró i c/ Castell. 

Es realitzarà la previsió de creuament de l’instal·lació per la futura escomesa a la vorera per del 
PMU-05. 

 

1.6.8 XARXA AIGUA POTABLE I DE REG 
 
Existeix una canonada de PE-160 que baixa per la calçada del Camí de Can Padró; no 
obstant, sembla ser que també hi ha una altra canonada, que es grafia en plànols, que va 
pel carrer del Castell (vorera oest) i travessa el Camí de Can Padró en perpendicular. 
S’haurà de tenir en compte la possible canonada a l’hora de fer les obres. El projecte 
preveu la substitució de les canonades en el cas que siguin afectades (modificació de la 
resant del carrer), i que siguin reconduïdes per la futura vorera a realitzar pel Camí Can 
Padró i del Carrer Castell. La canonada existent es podria deixar i reconduir-la 
posteriorment per la vorera del PMU-05, si es pot mantindre.  

Es compleix la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants , amb les 
condicions tècniques necessàries. El Projecte presenta un hidrant, suficient pel compliment de 
la normativa sectorial. 
La xarxa es realitzarà en tota la longitud dels carrers inclosos en el polígon, i s’instal·laran 
en cada extrem d’aquest les arquetes de connexió , les claus de pas necessàries I arquetes 
a peu d’escomesa i al peu de les interseccions. 

Es determinen tres escomeses per l‘Edifici i una escomesa pel reg en la via pública i en la 
zona verda. 

 
Una vegada demanada la informació a la empresa encarregada del subministrament d’aigua 
potable (CASSA), respecte als col·lectors existents a la zona/àmbit de projecte i seguint les 
instruccions del PAU-42, es projecta la xarxa amb les següents característiques: 

 

 Compliment amb la normativa sectorial d’incendis vigents, projectant una xarxa 
d’hidrants d’acord amb el Decret 241/1994, connectada a la xarxa existent de l’Avda. 
Catalunya i amb hidrant soterrat emplaçat a la cantonada de l’Avda. Catalunya amb el 
Camí de Can Padró a la zona de vorera, segons la Norma UNE 23500 i les condicions 
tècniques determinades la Instrucció Técnica Complementaria SP-120. 

 Es compleixen les condicions especifiques de la Secció 5 del document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi del Reial Decret 314/2006 i la Instrucció Técnica 
Complementaria SP113. 

 Nova xarxa de PE 160 connectada a la xarxa existent de l’Avda. Catalunya fins nova 
escomesa a per a locals i aparcament del nou habitatge. 

 Nova xarxa de PE 160 connectada a la xarxa existent del Camí de Can Padró fins 
noves escomeses per a edifici i aparcament i nous habitatges. 

 Execució de vàlvules 

 Protecció de les canonades amb doble tub quan la xarxa tingui que creuar el carrer. 

La xarxa d’hidrants ha de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent, garantint 
una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants i complint que aquesta 
xarxa tingui les condicions tècniques necessàries. Els hidrants estaran a una distància 
màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància 
màxima entre ells de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a 
aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
El projecte determina un hidrant en l’Av. Catalunya acomplint sobradament amb les 
expectatives d’aquesta xarxa 

S’instal·larà una font en la zona verda. 

Cal remarcar que qualsevol desviament i implantació de nova infraestructura de serveis 
precisarà de la corresponent autorització de les Ordenances Municipals vigents. 

S’adjunta  plànols a on es determini la xarxa de reg en la via pública i en la zona verda, així 
com  plànol de detalls constructius i elements de la instal·lació. 

Aquesta es realitza en tota la longitud dels carrers inclosos en el polígon, deixant en cada 
extrem d’aquest les arquetes de connexió i les claus de pas necessàries. S’instal·laran les 
arquetes i les boques de reg necessàries en tota la urbanització. 

Els talús enjardinat de la Zona Verda, no s’instal·larà reg. Es redactarà un compromís per part 
del Promotors , on s’establirà que caldrà realitzar el reg necessari fins que les plantes 
mediterrànies amb especies arbustives arrelin i es desenvolupin correctament. 

S’especifica en la documentació Gràfica (plànol 12-13)  la instal·lació i els elements singulars 
de la xarxa gota a gota, tant en els escossells situats en la via pública com aquells situats en la 
zona verda. 

S’indica  en el plànol l’armari prefabricat d’escomesa. 
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1.6.9 XARXA TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA. 
 
La Xarxa de telefonia, es realitza estrictament la necessària, i en el carrer del Castell. Es 
recol.loca per la vorera amb els criteris de la companyia i amb les separacions necessàries amb 
les diferents xarxes. 

El pal aeri que es troba en el carrer del Castell, en principi es manté ja que dona servei a una 
parcel.la, però la nova urbanització del carrer ha de garantir com a mínim la conducció i unes 
noves arquetes de pas. L’arqueta tipus H del Camí de Can Padró ha d’estar a l’extrem de 
l’actuació. Per altra banda la xarxa ha de garantir el pas amb unes arquetes en el Camí de Can 
Padró. 

Es realitzarà la previsió de creuament de l’instal·lació de xarxa de telecomunicacions i 
Telefonia, per la futura escomesa a la vorera per del PMU-05. 

La Xarxa de telecomunicacions (plànol  21), es realitza complerta en tot l’àmbit, ja que 
posteriorment altres nous polígons hauran de connectar-se (PMU-05. Camí de Can Padró). Per 
tant, la nova xarxa es connecta amb la xarxa contigua. Les necessitats de renovació a noves 
tecnologies, ens obligarà a la disposició de noves xarxes, com pot ser la fibra òptica. 

La xarxa es realitza en tota la longitud dels carrers inclosos en el polígon, i deixar en cada 
extrem d’aquest les arquetes de connexió i les claus de pas necessàries. També s’hauran de 
posar arquetes a peu d’escomesa, a peu de pas, i al peu de les interseccions amb el carrer si 
aquestes resulten necessàries. 

La xarxa es detalla amb les arquetes, les claus de pas i els elements necessaris . 

El projecte preveu la construcció d’un prisma i arquetes per a la xarxa de telecomunicacions 
futura que donarà servei al nou habitatge. 

 Connexió amb la xarxa existent al C/Santiago Rossinyol. 

 Formació del prisma conformat al seu interior per 2 tubulars amb tub de polietilè doble 
paret de Ø 110mm. a la vorera oest del C/Castell fins escomesa per a nous habitatges. 
El prisma estarà totalment recobert per un dau de formigó de resistència 15N/mm2 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. La base de les rases 
seran repassades i compactades al 95% PM. i la rasa tindrà una amplada de 60cm. i la 
alçada prevista es de 85cm. tant en vorera com en calçada, en cas de trobar-se amb 
serveis existents la profunditat podria arribar fins el 1.70m.  

 Formació del prisma conformat al seu interior per 2 tubulars amb tub de polietilè doble 
paret de Ø 63mm. des de escomesa per a nous habitatges fins el nou pedestal. El 
prisma estarà totalment recobert per un dau de formigó de resistència 15N/mm2 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. La base de les rases 
seran repassades i compactades al 95% PM. i la rasa tindrà una amplada de 60cm. i la 
alçada prevista es de 85cm. tant en vorera com en calçada, en cas de trobar-se amb 
serveis existents la profunditat podria arribar fins el 1.70m.  

 Es ficaran nous registres cada 50m per facilitar l’estesa del cablejat, mitjançant arqueta 
de 40x40cm 

 

Cal remarcar que qualsevol desviament i implantació de nova infraestructura de 
telecomunicacions precisarà de la corresponent autorització de les Ordenances Municipals 
vigents. 

Pel que fa a l Xarxa de telefonia (PLÀNOL 17 I 18), es diferencia la xarxa existent i aquella que 
es realitza en el projecte.  

S’indica  en el plànol l’armari prefabricat d’escomesa. 

 

1.6.10 XARXA B.T. 

 
El  plànol 19 i 20 (Xarxa elèctrica BT), es detalla la informació  necessaris: 

- Plànol de la xarxa elèctrica 

- Detalls constructius dels elements de la xarxa elèctrica 

 

Es grafia la xarxa actual . 

Es  soterran totes les instal·lacions incloses en el polígon que en l’actualitat vagin aèries. Es 
grafien les connexions dels diferents elements de la nova xarxa amb la xarxa actualment 
existent (arquetes,...). 
La xarxa elèctrica ha es complerta, ja que posteriorment altres nous polígons hauran de 
connectar-se (PMU-05. Camí de Can Padró). Per tant, la nova xarxa ha de tancar-se amb la 
xarxa contigua. 

La xarxa es realitza en tota la longitud dels carrers inclosos en el polígon, i deixar en cada 
extrem d’aquest les arquetes de connexió necessàries.  

Es preveu al pressupost partida alçada a justificar per a les possibles actuacions a la xarxa de 
B.T.  

En fase de projecte es fa traçat estimatiu per a la escomesa futura pel nous habitatges. 

Cal remarcar que qualsevol desviament i implantació de nova infraestructura de B.T. precisarà 
de la corresponent autorització de les Ordenances Municipals vigents. 

La informació referent a la xarxa de B.T. i M.T. es troba al plànol  Nº3: Serveis existents 

Es realitzarà la previsió de creuament de l’instal·lació per la futura escomesa a la vorera per del 
PMU-05. 

 

1.6.11 XARXA DE GAS 

 
Es grafia el  plànol 16 (Planta xarxa gas i detalls), diferenciant la xarxa de gas existent i la del 

projecte. 

La  xarxa es connectarà amb la xarxa contigua. 

Es realitzarà la previsió de creuament de l’instal·lació per la futura escomesa a la vorera per del 
PMU-05 

Es deixarà en cada extrem d’aquest les arquetes de connexió i les claus de pas necessàries. 
També s’hauran de posar arquetes a peu d’escomesa i al peu de les interseccions amb el 
carrer. 

La xarxa es detalla amb les arquetes, les claus de pas i els elements necessaris i tots aquests 
detalls han de quedar determinats en el plànol de detalls constructius. 
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1.6.12 MOBILIARI URBÀ 

 

El mobiliari urbà inclou papereres circulars de 60L, ubicades a la zona d’esbarjo i a la cruïlla de 
l’Avda. Catalunya amb el Camí de Can Padró i dos bancs de 1.65m d’amplada com a mínim de 
llistons de fusta tropical o similar a la zona d’esbarjo. 

 

1.6.13 JARDINERIA 

 
La parcel·la en concret motiu del projecte de nous habitatges a la cantonada propera del l’Avda. 
Catalunya amb el Camí de Can Padró, disposa de jardí amb arbrat ja consolidat. 

 

Al projecte es contempla la tala dels arbres que queden a dintre de l’àmbit de vorera i la 
remodelació de la zona enjardinada existents, mitjançant la realització de nova zona d’esbarjo a 
nivell de calçada del C/Castell i paviment de sauló. Aquesta zona d’esbarjo te unes dimensions 
aproximades de 125m2. 

 

Degut al desnivell que existeix entre el C/Castell i l’Avda. Catalunya es preveu la execució de 
murets de formigó a diferents alçades per evitar forts pendents a la zona enjardinada. 
Els arbres  en l’Av. Catalunya seràn un tell de fulla petita - tilia cordata Greenspire o tilia 
hybrida Argentea, que anirà en escossells model Caramel de la casa Escofet, amb uns 
elements metàl·lics per tal de definir l’escossell en el paviment de 1,00 x 1,00 m. Els arbres 
estaran separats uns 8,00 m. 
Els arbres que es proposen en la zona verd son lledoners. 
El talussos esteràn vegetats amb plantes mediterrànies i arbustos 
Es proposenles especies arbustives següents: Spartium junceum (ginesta), Pistacia 
lentiscus (llentiscle), Rosmarinus officinalis (romaní), Rhamnus alaternus (aladern), 
Rhamnus alaternus (aladern), Sambucus nigra, Lavandula angustifolia (espígol), Phillyrea 
angustifolia (aladern de fulla estreta), Rosmarinus officinalis (romaní), Cistus albidus 
(estepa blanca), Crataegus oxyacantha (Arç blanc), ... 
S’instal.larà una tanca lineal vegetal que faci de protecció del talús. 

 

1.6.14 ESCALES ENTRE C/CASTELL I AVDA. CATALUNYA 

 
A petició de l’Ajuntament de Palau de Plegamans es demana la connexió del C/Castell amb 
l’Avda. Catalunya mitjançant escales. 

 

Per a la realització de les escales en necessari la construcció d’un mur de formigó armat per a 
contenir les terres de la zona enjardinada a una de les dues bandes i que es motiu del projecte i 
l’execució d’altre mur  que serà executat per la construcció del nou edifici i que no formen part 
del present projecte. 

 
El paviment de l’escala serà perpendicular en sentit de circulació del vianant  

Els esglaons estaran recolzats a la llosa i seran del mateix color i material que el paviment. 
Aquest al igual que la vorera serà de llosa vulcano tipus mediterrani (40x60x7cm) de la casa 
Breinco o similar. 
Es col·locarà una barana d’acer galvanitzat ancorada al mur de formigó mitjançant tacs 
químics. 

La llosa de la escala serà de 20cm de gruix amb armat de #Ø10 de 20x20cm. 

 

1.6.15 SENYALITZACIÓ  

 

Qualsevol actuació a les senyals de circulació (horitzontal i vertical) ha de comunicar-se al 
departament de Vialitat de l’Ajuntament indicant: 

 

 Plànols de l’actuació i modificació al programa d’inventari municipal. 

Com a directrius més importants a continuació es detallen les següents: 

 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. 

Es concreta en planta la senyalització Horitzontal (plànol 21), en tots els punts necessaris tant 
dins com fora de l’àmbit. 

 

- S’haurà de reposar a l’estat original i/o pintar totes les marques que s’hagin malmès per 
efecte de les obres encara que aquesta afectació surti de l’àmbit concret de l’obra. 

- En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora.  
En capa cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre 
d’escarnoteig. 

- La pintura a emprar serà acrílica ciutat sense donar reflectant amb microesferes de 
vidre. En cas de pintar algun pas amb pastilla sencera se l’hi aplicaria un component 
antilliscant. 

 

SENYALITZACIÓ VERTICAL. 

 

- La senyalització vertical d’obres en desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus 
Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2.  En zones d’especial perillositat i amb alta 
il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió, segons 
Norma UNE 135 334. 

- Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu 
esta inicial la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els 
desviaments i obres i la reposició correcte dels paviments malmesos. 

- Els suports seran d’acer galvanitzat de diàmetre 60 mm. L’alçada mínima de la senyal 
vertical es col·locarà a 2,60cm. De la rasant de terreny, la distància mínima de l’exterior 
de la senyal amb la calçada de 50cm. I es guiarà amb el criteri d’aprofitament de 
subjecció a l’element vertical existent. 
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1.6.16 SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 

El projecte s’acull a la normativa per als projectes d’urbanització vigents: 

 

 Llei 13/ 1982 d’Integració Social dels Minusvàlids. Títol IX, secció primera sobre 
Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’estat). 

 Llei de Promoció de l’Accessibilitat de Supressió de Barreres Arquitectòniques 
aprovada el 13 de novembre de 1991. 

 Reial Decret 2159/ 1978 que aprova el Reglament de Planejament de la Llei del Sòl. 
Precisions de la Supressió de Barreres Arquitectòniques en plans parcials i plans 
parcials de reforma interior (arreu de l’estat). 

 Decret 135/ 1995 de Supressió de Barreres Arquitectòniques. 

 Millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques existents a nivell de 
paviments, incorporant guals per vianants sempre que sigui necessari ( segons Real 
Decret 505/2007 pel què s’aprova les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitats per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificats). 

Totes les actuacions d’urbanització de l’espai públic s’han efectuat de manera que resultin 
accessibles a les persones amb limitacions.  

 

- Tot el recorregut de la xarxa pública, carrer, s’ha projectat segons els requeriments 
per a itineraris adaptats.  

 

NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE 

 
Els materials i l’execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. 

 

Entre d’altres, seran d’aplicació les Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions que es 
relacionen a continuació. En cas de contradicció o discrepàncies amb el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals, prevaldrà el contingut d’aquest Plec. L’Inspector Facultatiu dirimirà les 
possibles contradiccions entre les diverses Normes, Plec, Instruccions i Recomanacions vigents 
que fossin d’aplicació. En aquest Plec es designaran, en tot ell, mitjançant l’abreviatura 
indicada. 

 

PG-3  “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes”. PG-3/75, aprovat O.M. 6 de febrer de 1976. 

RC-03  “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos”.  

EHE-98 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y 
armado” 

PAA “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 
de Agua”. Ordre de 28 de juliol de 1974. 

PSP  “Pliego de Prescriciones Técnicas Generales para Tuberías de  Saneamiento 
de Poblaciones”. BOE 23 de setembre de 1986 

HP 5-79 “Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras. Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento”. 

HP 4-76 “Recomendaciones para la aceptación y utilización de los sistemas de 
pretensado para armaduras postesadas”. 

PGS-1  Norma Sismoresistent PGS-1. 

EF-88 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o prensado”. 

Normes MV Normes MV del MOPU 

RY-85 ”Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas”. RT-85 

NBE-FL-90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. BOE. núm. 4/1991 

RB-90 “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción”. BOE núm.165/1990 

RL-88 “PGPTG para la recepción de los ladrillos cerámicos. BOE núm. 185/1988 

NTE Normes Tecnològiques de l’edificació. Centre d’Estudis de la Construcció. 

IPPC “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
Carreteras”. OM 28 de febrer de 1972 

OOMM  Ordenances Municipals 

NIET-F Normes de l’Institut Eduardo Torroja sobre obres de fàbrica. 

NLT/72 “Normes de ensayo de Laboratorio de Trasnsportes y Mecánica del Suelo del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas”. 

REBT  “RD 842/2002 pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

UNE  “Normes UNE” 

135/95 Decret del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (DOGC núm. 2043, de 28 d'abril de 1995) 
(Correcció d’errades en el DOGC núm. 2152, pàg. 319, de 10.1.1996). 

NTJ Normes tecnològiques de Jardineria 
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SEGURETAT I SALUT 

 
L’estudi de seguretat i salut laboral del present projecte s’ha realitzat segons la normativa 
vigent. D’acord amb aquest, l’import d’execució material per a les mesures de seguretat i salut 
a prendre durant l’execució de les obres ascendeix El pressupost d’execució material de les 
partides que constitueixen l’Estudi de Seguretat i Salut, ascendeix a DOS  MIL SIS-CENTS 
DOS  EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (2.602,35 €).  
 

TERMINI I ORGANITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
Es troba en l’annex 5 (Pla d’Obres), el pla de treballs indicatiu de la possible execució de les 
obres considerades en el present projecte. 

La durada prevista de les obres és de 2 mesos. 

 

PREUS UNITARIS DEL PROJECTE.  

 
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 del projecte són preus d’execució 
material, als quals se’ls hi aplica el 13% en concepte de despeses generals d’empresa i el 6% 
de benefici industrial per obtenir el pressupost d’execució per contracte. A aquest darrer cal 
aplicar-li finalment l’import corresponent al tipus de l’ IVA vigent en cada moment. Els preus 
unitaris d’execució material inclouen tots els costos directes necessaris per realitzar la unitat 
d’obra de que es tracti, així com la part proporcional de costos indirectes de l’obra. 

 
 
PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 

Fora d’àmbit 1 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................................................... 23.520,33 

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 23.520,33......................................................... 3.057,64 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 23.520,33.............................................................1.411,22 

Subtotal ..........................................................................................................................27.989,19 

21 % IVA SOBRE 27.989,19........................................................................................... 5.877,73 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € ......................................................... ....33.866,92 

TRENTA TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 

 

 

 

 

 

 

Fora d’àmbit 2 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL................................................................... 29.553,55 

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 29.553,55........................................................ 3.841,96 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 29.553,55........................................................... 1.773,21 

Subtotal                   35.168,72 

21 % IVA SOBRE 35.168,72.......................................................................................... 7.385,43 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €           42.554,15 
QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS  

 

Projecte 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL................................................................ 246.435,29 

13 % Despeses Generals SOBRE 246.435,29............................................................ 32.036,59 

6 % Benefici Industrial SOBRE 246.435,29................................................................. 14.786,12 

Subtotal              293.258,00 

21 % IVA SOBRE 293.258,00...................................................................................... 61.584,18 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €         354.842,18 

TRES-CENTS CINQUANTA-CUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB 
DIVUIT CÈNTIMS  

 

 

El pressupost total del projecte d’urbanització sense IVA es de      356.415,91 
TRES-CENTS CINQUANTA-SIS MIL CUATRE-CENTS QUINZE  EUROS AMB NORANTA-UN 
CÈNTIMS 

 

El pressupost total del projecte d’urbanització es de        431.263,25 
CUATRE-CENTS TRENTA-UN MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-CINC 
CÈNTIMS 
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DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

 

MEMÒRIA 

 

ANNEXES: 

 

Annex núm. 1.  Topogràfic 

Annex núm. 2.  Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 3.  Serveis afectats 

Annex núm. 4.  Càlculs estructurals 

Annex núm. 5.  Pla d’obra 

Annex núm. 6.  Justificació de Preus 

Annex núm. 7.  Estudi Lumínic 

Annex núm. 8.  Seguretat i Salut 
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DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

 
Annex núm. 1.  Topogràfic 

Annex núm. 2.  Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 3.  Serveis existents 

 Cassa 

 Endesa 

 Nedgia 

 Telefònica 

Annex núm. 4.  Càlculs estructurals 

Annex núm. 5.  Pla d’obra 

Annex núm. 6.  Justificació de Preus 

Annex núm. 7.  Estudi Lumínic 

 Simon 

 Santa & Cole 

Annex núm. 8.  Seguretat i Salut 

 Memòria 

 Plànols 

 Plec de condicions 

 Pressupost 

Annex núm. 9.  Estudi Geotècnic 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
 

1. Situació i emplaçament 

2. Aixecament topogràfic 

2.1 Aixecament Topogràfic 

2.2 Regim del Sol 

2.3 Àmbit del Projecte d’Urbanització 

3. Serveis existents 

4. Planta urbanització 

4.1 Planta Urbanització. Zonificació 

4.2 Planta Urbanització.  

5. Seccions 

5.1 Secció 1-1’. Actual i Proposta 

5.2 Secció 2-2’. Actual i Proposta 

5.3 Secció 3-3’. Actual i Proposta 

5.4 Secció 4-4’. Actual i Proposta 

5.5 Secció 5-5’. Proposta 

5.6  Secció 6-6’. Proposta 

6. Detalls urbanització 

6.1 Detalls Urbanització 

6.2 Armat Mur i Detalls 

6.3 Armat Mur i Detalls 

7. Planta replanteig 

7.1 Planta Replanteig 

7.2 Planta general i perfil longitudinal camí de can padró 

7.3 perfils transversals 

7.4 Planta general, perfil longitudinal i perfils transversals carrer del castell 

8. Planta xarxa clavegueram.  

8.1. Estat Actual 

8.2 Proposta 

9. Detalls clavegueram 
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10. Planta xarxa aigua potable 

10.1 Estat Actual 

10.2 Proposta 

11. Detalls aigua potable 

12. Planta xarxa de reg. Proposta 

13. Detalls xarxa de reg 

14. Planta xarxa enllumenat públic 

14.1 Estat Actual 

14.2 Proposta 

15. Detalls enllumenat públic 

16. Planta xarxa gas i detalls 

16.1 Estat Actual 

16.2 Proposta i Detalls. 

17. Planta xarxa telefònica 

17.1 Estat Actual 

17.2 Proposta 

18. Detalls telefònica 

18.1 Detalls 

18.2 Detalls 

19. Planta xarxa B.T 

20. Xarxa B.T. Detalls 

21. Planta xarxa Telecomunicacions 

22. Planta senyalització horitzontal i vertical 

23. Detalls senyalització horitzontal i vertical 

 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

 

1. Plec de Prescripcions Generals 

2. Índex de materials i partides d’obra 

 

 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

 

1. Amidaments 

Amidaments fora d’àmbit 1 

Amidaments fora d’àmbit 2 

Amidaments Projecte 

2. Quadre de preus núm. 1 

3. Quadre de preus núm. 2 

4. Pressupostos Parcials 

Pressupost fora d’àmbit 1 

Pressupost fora d’àmbit 2 

Pressupost Projecte 

5. Pressupost General 

Pressupost fora d’àmbit 1 

Pressupost fora d’àmbit 2 

Pressupost Projecte 

 

 

Cerdanyola del Vallès, Març de 2019 

L’autor del projecte 

 
 

 

 

 

Josep Esteve i Torondel 

Arquitecte. 

Col·legiat Nº 28,101-8 



Projecte d’Urbanització, PAU-42. Catalunya-Castell a Palau de Plegamans                  5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES: 



Projecte d’Urbanització, PAU-42. Catalunya-Castell a Palau de Plegamans                  6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 1.  TOPOGRÀFIC 







Projecte d’Urbanització, PAU-42. Catalunya-Castell a Palau de Plegamans                  7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 2.  REPORTATGE FOTOGRÀFIC 



PROJECTE D'URBANITZACIÓ
PAU-42. CATALUNYA-CASTELL. C/CASTELL Nº 93, CAMÍ DE CAN PADRÓ I AVDA. CATALUNYA.

CP: 08184, PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. BARCELONA
Reportatge Fotogràfic.

[ 1 ]



PROJECTE D'URBANITZACIÓ
PAU-42. CATALUNYA-CASTELL. C/CASTELL Nº 93, CAMÍ DE CAN PADRÓ I AVDA. CATALUNYA.

CP: 08184, PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. BARCELONA
Reportatge Fotogràfic.

[ 2 ]



PROJECTE D'URBANITZACIÓ
PAU-42. CATALUNYA-CASTELL. C/CASTELL Nº 93, CAMÍ DE CAN PADRÓ I AVDA. CATALUNYA.

CP: 08184, PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. BARCELONA
Reportatge Fotogràfic.

[ 3 ]



PROJECTE D'URBANITZACIÓ
PAU-42. CATALUNYA-CASTELL. C/CASTELL Nº 93, CAMÍ DE CAN PADRÓ I AVDA. CATALUNYA.

CP: 08184, PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. BARCELONA
Reportatge Fotogràfic.

[ 4 ]



Projecte d’Urbanització, PAU-42. Catalunya-Castell a Palau de Plegamans                  8 
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CASSA 



 

 

                                                   
Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

En relación a la su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la Cassa Aigües i Depuració S.L.(en adelante CASSA) en la solicitada. 
 
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto 
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información. 
 
Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que 
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder 
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad 
por parte de CASSA al proyecto en curso. En el caso que se generen daños a les 
infraestructuras gestionadas per CASSA, no podrán eludir ninguna responsabilidad por 
los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionado a CASSA o a terceros, 
alegando que la información entregada era defectuosa. 
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Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la redacción de 
proyectos 
Se entenderá como servicio afectado, no solo el servicio existente que imposibilita la 
ejecución de la obra, sino también todo lo que modifique sus condiciones iniciales, 
especialmente de accesibilidad, para el futuro mantenimiento y/o reparaciones del 
mismo. Por tanto, se han de considerar y prever todas les condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito de Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA.  
 
En el caso de detectar una posible afectación a la red existente de agua potable en fase 
de proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que pudiesen introducirse, sean del tipo que sean, deberán de ser 
ejecutadas o como mínimo, validadas, por CASSA. Por lo que hace a nuevas 
actuaciones urbanísticas, el promotor deberá de solicitar a CASSA los informes 
relativos a las disponibilidades reales del suministro así como la validación del proyecto 
a ejecutar y/o les medidas correctoras de la red existente. 
 
Por tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en que se disponga de la documentación detallada del proyecto, será necesario 
que se pongan en contacto con nuestra Oficina Técnica per poder estudiar y analizar las 
soluciones más adecuadas. 
 

 Dirección electrónica: jcara@cassa.es 

 Teléfono: 93 715 57 12 
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2. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de las 
obres 
La empresa ejecutora de los trabajos deberá de disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona gestionados por CASSA. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga, en consecuencia, a que en 
caso de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por CASSA, se hayan de 
verificar antes del inicio de las obres mediante calas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las conducciones de la zona afectada. En este caso, deberá de 
contactarse con nuestra Oficina Técnica para acordar las fechas de realización de les 
catas con la finalidad, por parte de CASSA, de hacer acta de presencia durante la 
ejecución de las mismas. 
 
En caso de no producirse ninguna afección sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las medidas necesarias, así como poner los medios necesarios, para garantizar la 
integridad y accesibilidad de las canalizaciones gestionadas por CASSA, los elementos 
de control y las acometidas y ramales de los abonados. 
 
Así mismo, en el caso que causen daños graves y relevantes en las instalaciones de este 
servicio, u otros también municipales o bien en la vía pública, podrían ser objeto de su 
correspondiente sanción. Consecuentemente deben de preverse todas las condiciones 
señaladas en el apartado 3 de este escrito de Condiciones particulares de obligado 
cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de CASSA al proyecto de la obra en curso, ni exime a los 
ejecutores de la obra de las responsabilidades por los daños y perjuicios directos o 
indirectos causados a las instalaciones de CASSA o terceros. Por tanto, en caso de 
producirse daños a las instalaciones, CASSA se reserva el derecho de tomar las acciones 
legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar las indemnizaciones 
por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente, todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos que puedan derivar en terceros, ya sean materiales o personal, 
también serán a cargo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo los derivados de 
un eventual corte del suministro. 
 
Durante la ejecución de las obres, en caso de detectarse una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de CASSA, pueden contactar con el Departamento de Operaciones al 
teléfono: 93 715 57 12. 
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3. Condiciones particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA 
 
Les instalaciones subterráneas de CASSA: 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que este sea. 
2. Tendrán que estar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras, 
señales de tráfico, luminarias, armarios eléctricos, parterres, arboles, semáforos, 
arquetas, marquesinas, aparcamientos…) sobre elles. 
3. Las conducciones no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, 
consecuentemente no se podrá montar andamios ni grúas y, todavía menos, construir 
muros sobre las mismas. 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
encima de los registres y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control y 
hidrantes de protección contra incendios. 
5. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, las disposiciones legales vigentes 
referentes a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, 
así como a la colocación de las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
6. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, los criterios básicos que les conducciones 
de agua potable nunca se ejecutaran per debajo de las conducciones de saneamiento. En 
ningún caso podrán coincidir las generatrices de dos conducciones, sean del tipo que 
sean, para preservar el acceso a las mismas. 
7. Cualquier recualificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que 
esté instalada una canalización, deberá de ser comunicada a CASSA. 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una conducción mediante cala 
de la misma, deberá seguir las especificaciones del Anejo 1. 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de CASSA. 
En aquellos casos en los que no fuere posible cumplir con estos condicionantes, se 
deberá contactar con la Oficina Técnica de CASSA para poder estudiar y analizar les 
soluciones más convenientes, y especialmente será necesaria una notificación previa 
cuando: 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las conducciones respecto a la rasante 
de la acera i/o vial. 
11. Cuando en la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al 
descubierto. 
12. Algunos elementos de la red, con derivaciones o cambios de dirección, requieren de 
tope de hormigón u otros materiales, los cuales, en función del diámetro de la 
canalización y de su presión, pueden ser de grandes dimensiones. Para garantizar la 
estabilidad de los mismos es imprescindible la colaboración del terreno, razón per la 
cual excavaciones en les proximidades de estos elementos pueden producir el colapso 
del sistema.  
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ANEJO 1: Apuntalamiento y Cala de conducciones 
En los casos en los cuales se plantee resolver una afección a una canalización mediante 
apuntalamiento y cala de la misma, el PROMOTOR deberá de formular una petición per 
escrita a la Oficina Técnica de CASSA, donde se indiquen las acciones que se proveen 
ejecutar con la finalidad de garantizar la integridad de la conducción afectada, 
adjuntando la siguiente información: 
a) Conducciones Ø< 300 mm: 
- Croquis de la instalación prevista per a apuntalamiento y cala. 
- Perfiles IPN que se utilizaran. 
- Elementos de sujeción de la conducción (tirantes, abrazaderas) y distancias entre estos 
(como a mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Cimentación de hormigón prevista. 
- Fecha de inicio y finalización de la actuación. 
b) Conducciones Ø 300 mm: 
Adicionalmente, a todo lo que se ha descrito anteriormente para las conducciones de Ø< 
300mm, se proporcionaran los cálculos estructurales que demuestren que la conducción 
no flectará (o lo hará de forma inapreciable). y se pospondrá especial atención a: 
- cuando la actuación sea en un tramo con untas o uniones. 
- El proceso de compactación de tierras por debajo de la canalización en la última fase 
del proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden 
producir aviares en las juntas per asentamientos del terreno. 
Se ha de destacar que el apuntalamiento y cala deberá de ser ejecutado siempre por 
el PROMOTOR i, en ningún caso, por CASSA, y en el caso en que se produzca una 
avería o ruptura de la conducción se le dará el trato de avería provocada.  
En caso de tratase de conducciones de hormigón, fibrocemento (Uralita) u otros 
materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apuntalamiento o cala, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío de la misma. 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de CASSA, se 
podrán proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los cuales se incorporaran 
al proyecto inicial, referente por escrito su petición. 
Una vez revisada tota la documentación, CASSA dará, si procede, su aprobación. 
 



RED DE ABASTECIMIENTO DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Proyecto: 390728 Punto:3576541 Descripción:Urbanització Palau Fecha Entrega: 29 de enero de 2018
RED ABASTECIMIENTO
TUBERÍAS

Distribución
Feeders

NODOS
RE
BR

VÁLVULAS
Cerrada y Precintada
Por defecto

HIDRANTES
Enterrado 80
Columna 100
Enterrado 100_70
Enterrado 100
Columna 80

VARIOS
Depositos
Descargas
Ventosas
Contadores
Boca de riego

Filtros
Bombamientos
Reguladores
Retenciones

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431685 Y: 4604408
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ENDESA 



Ref: 390728

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390728, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 390728 - 9570558 - BT,



RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

 La futura traza de la canalización.
 La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

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



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  29/01/2018 Centro:  431778,79, 4604612,16

Ref:  390728 Plano:  MAPA ÍNDICE

Escala:  1:1269



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  29/01/2018 Centro:  (431778.79 (m), 4604612.16 (m), 31)

Ref:  390728 - 9570439 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 

del solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En conse-

cuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inme-

diaciones de las redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de ac-
tualización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta docu-

mentación es uinicio@gasnatural.com: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de poli-
etileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-

les. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios de-

bidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones co-

mo arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canali-

zación de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desl i-

zamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería 

de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescin-

dible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado an-

tes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta 

en el mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por 

NEDGIA) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible 

influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instala-

ción de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que 

no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalacio-

nes será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de ma-

teriales de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las accio-

nes legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, se-

rán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, pa-

ra adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualiza-

ción: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de segu-

ridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohi-

bidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instala-

ción, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguri-

dad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada 

de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente 

el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 

debajo o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las insta-

laciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Aten-

ción de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medi-

das preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposicio-

nes Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de 

NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer ries-

go:900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 
 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de des-
vío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@gasnatural.com 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código dife-

rente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 

 
El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de poli-
etileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-

les. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 390728 Punto:3576541 Descripción:Urbanització Palau Fecha Entrega: 29 de enero de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431685 Y: 4604408
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TELEFÒNICA 



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390728-9570441

Fecha: 29/01/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

PALAU
Projecte: 390728
Coordenades: 431685,4604408

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 390728 Punto: 3576541390728 -3576541

Urbanització Palau

Fecha Entrega:

29 de enero de 2018

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431685 Y: 4604408
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ANNEX NÚM. 4.  CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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ANNEX NÚM. 5.  PLA D’OBRA 



Id Nombre de tarea Duración

1 Total Urbanització, PAU-42. Catalunya-Castell a Palau de Plegamans 47 días
2 ENDERROCS 10 días
3 MOVIMENTS DE TERRES 5 días
4 ESTRUCTURES 20 días
5 XARXA CLAVEGUERAM 7 días
6 Obra civil 5 días
7 Equipaments 7 días
8 XARXA ENLLUMENAT 12 días
9 Obra civil 5 días
10 Equipaments 7 días
11 XARXA AIGUA POTABLE 5 días
12 XARXA TELECOMUNICACIONS 7 días
13 Obra civil 7 días
14 XARXA GAS 3 días
15 XARXA B.T. 10 días
16 PREVISIÓ SERVEIS 5 días
17 PAVIMENTACIÓ 20 días
18 MOBILIARI URBÀ 2 días
19 SENYALITZACIÓ 2 días
20 Senyalització horitzontal 2 días
21 Senyalització vertical 2 días
22 JARDINERIA 7 días
23 SEGURETAT I SALUT 47 días
24 GESTIÓ DE RESIDUS 46 días

24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09
na -2 semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 seman

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Projecte d’Urbanització, PAU-42. Catalunya-Castell a Palau de Plegamans

Página 1

Proyecto: Projecte d’Urbanització, PAU
Fecha: mié 14/02/18
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ANNEX NÚM. 6.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h OFICIAL 1A 21,30000 €
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 21,30000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,30000 €
A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 21,30000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 21,66000 €
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 22,02000 €
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 22,02000 €
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 21,30000 €
A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 25,52000 €
A012P200 h OFICIAL 2A JARDINER 23,91000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 18,92000 €
A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 18,92000 €
A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 18,89000 €
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 18,92000 €
A013P000 h AJUDANT JARDINER 22,66000 €
A0140000 h MANOBRE 17,78000 €
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 18,40000 €



PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 13,55000 €
C1101200 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 14,26000 €
C1105A00 h RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 58,75000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 66,56000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 80,74000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 77,22000 €
C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 104,02000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 135,91000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 46,38000 €
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 38,64000 €
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 41,01000 €
C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm

d'amplària
42,00000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

44,16000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 53,29000 €
C1335080 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 46,78000 €
C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 61,41000 €
C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori anivellador 58,17000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,32000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,17000 €
C1501700 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 29,35000 €
C1501800 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 34,98000 €
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 43,85000 €
C1502E00 h CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 38,72000 €
C1503000 h CAMIÓ GRUA 41,38000 €
C1503300 h CAMIÓ GRUA DE 3 T 39,21000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 43,57000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 35,41000 €
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 48,70000 €
C150MC30 h LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT

PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 16 M , SENSE OPERARI
12,59000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 141,40000 €
C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 15,98000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,30000 €
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 1,56000 €
C1705700 h FORMIGONERA DE 250 L 2,53000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 48,95000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 56,14000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 37,93000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,99000 €
C170Z000 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
960,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 24,23000 €
C2001000 h Martell trencador manual 2,97000 €

PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C2005000 h REGLE VIBRATORI 4,02000 €
C200D000 h VIBRADOR D'AGULLA 1,05000 €
C200S000 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,02000 €
CR221221 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència, amb equip subsolador

amb 2 braços i d'una amplària de treball <= 1,5 m
32,71000 €

CR232472 h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus
triturador i d'una amplària de treball de 1,66 a 2,65 m

49,18000 €

CR261121 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potència, amb equip de fresatge i
corró compactador i d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m

24,76000 €

CR3110E0 h Tractor sobre pneumàtics, amb escampadora de fem 30,74000 €
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a

20 kW
32,18000 €

CRE23000 h MOTOSERRA 2,86000 €



PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 AIGUA 1,52000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 15,82000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,49000 €
B0311010 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 14,74000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 16,22000 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 70,67000 €
B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 9,46000 €
B0321000 m3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 15,15000 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 16,28000 €
B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 16,90000 €
B0331Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A

FORMIGONS
14,71000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 16,62000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 17,19000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 14,26000 €
B03D1000 m3 TERRA SELECCIONADA 8,50000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,04000 €
B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN

SACS
94,13000 €

B051E201 t CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 145,94000 €
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,20000 €
B0552100 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún asfáltico, para riego de adherencia tipo

C60B3/B2 ADH, según UNE-EN 13808
0,13000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,23000 €

B060300C m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

30,97000 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

40,88000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

39,78000 €

B0606210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

43,29000 €

B064300C m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

54,26000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

52,89000 €

B064500C m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

52,89000 €

B064L43C m3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc

94,61000 €

B065E36B m3 Formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

73,42000 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

67,78000 €

B065EH6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

77,02000 €

B065EM0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

70,23000 €

PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 5

MATERIALS

B067660P m3 Formigó autocompactant HA-30/AC-E1/16/IIa, grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa

62,80000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

52,85000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

53,07000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

52,06000 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

67,74000 €

B0710150 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

30,14000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,97000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

27,58000 €

B0818120 kg COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 2,98000 €
B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 4,27000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,24000 €
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,55000 €
B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T

UNE-EN 10080
1,54000 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 206,96000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,54000 €
B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,41000 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,07000 €
B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 2,82000 €
B0DZ4000 m Fleix 0,21000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,50000 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,35000 €
B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,47000 €
B0DZA000LBM4 l Desencofrant líquid, ADI-D, densitat 0,9 g/cm3, per al formigó, aplicable a encofrats de fusta o

ferro, actua com a repelent de tota partícula aquosa en una superfície hidròfuga, conté agentes
anti oxidantes que protegen el ferro de l'oxidació, bidó de 190 kg, ref. 4211-19 de la serie Additius
per a morters i formigons d'ASFALTEX

0,00000 €

B0F15252 u MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, CARES VISTES, CATEGORIA
I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,30000 €

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores

82,69000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

16,40000 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,29000 €
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B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2,87000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

41,01000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

68,34000 €

B6A71Y18 m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 975 a
1075 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb
daus de formigó

92,42000 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 21,58000 €
B96218G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 32,09000 €
B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons

UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

3,68000 €

B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

3,99000 €

B965A9D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

5,00000 €

B96616D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

24,11000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,85000 €
B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de

pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
125,12000 €

B981QG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

159,40000 €

B985V025 m Peces per a gual de vehicles de 60 cm d'amplària amb peces prefabricades planes de formigó de
60x40 cm i amb part proporcional de peces especials extremes

47,49000 €

B991A122 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat
i hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de diàmetre interior, amb dues anelles de fosa
d'alumini de dos mòduls, de 96 cm de diàmetre exterior i 51 cm de diàmetre interior

400,16000 €

B9E13100 m2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 6,54000 €
B9E1F100 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,20000 €
B9FA6374P m2 Llosa de formigó VULCANO crossing 40x40x7 23,46000 €
B9FA6472P m2 Llosa de formigó VULCANO MEDITERRANI per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de

forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior
19,55000 €

B9FA6473P m2 Llosa de formigó VULCANO cendra 60x40x7 20,05000 €
B9H11251 t 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
46,78000 €

B9H112E1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 50/70 D, con betún mejorado con
caucho, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico

30,07000 €

B9H11A51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític

45,85000 €

B9H11BE1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC 50/70 S, con betún mejorado con
caucho, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido granítico

29,18000 €

B9H1V130 t Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 surf d (d-12/20) de composicio densa amb
granulat per a rodament i betum asfaltic de penetracio

28,68000 €
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B9V4723A m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat
buixardat, de color gris

37,31000 €

BB15A180 u Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1,
de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i
2 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques

1.014,85000 €

BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 4,98000 €
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 2,42000 €
BBM11101 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada

amb pintura no reflectora
26,74000 €

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

27,46000 €

BBM13601 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

34,62000 €

BBM1AHA4 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

102,58000 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 7,74000 €
BBSZUZ1 u Conjunt de 4 espàrrecs de varilla roscada M 16 i 80 cm de llarg cargolats a una plantilla d'acer,

per als suports dels bàculs dels semàfors
28,80000 €

BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre 1,91000 €
BD5F14GD m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 400 a 500 mm i 560 a 750 mm d'alçària,

sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe F900 segons norma UNE-EN
1433, integrada a la canal

229,60000 €

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m

28,43000 €

BD5ZAU3U u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil C-250, de 750x500 mm 44,54000 €
BD5ZV010 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM,

TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T
SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA

43,74000 €

BD7JE400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

13,88000 €

BD7JJ400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

34,31000 €

BD7JL180 m 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 rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

20,01000 €

BD7JN300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

59,92000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 73,60000 €
BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 5,28000 €
BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm

de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
116,41000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

13,71000 €

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

20,51000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

48,85000 €

BDK214U5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de
serveis

209,99000 €

BDK2U040 U PERICO PREFABRICAT DE FORMIGO DE 70x70x105 h 2C PER FIBRA OPTICA 110,16000 €
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 14,99000 €
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BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

57,90000 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

56,52000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

98,43000 €

BDKZHLB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

125,52000 €

BDKZU120 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, DE 425X425X35 MM I PAS LLIURE DE 345X345 MM, CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124

9,98000 €

BDKZU170 U BASTIMENT+TAPA DOBLE, DE FORMAT TRIANGULAR, ABATIBLES AMB BLOQUEO DE
SEGURETAT ALS 120º I EXTRAIBLES A 90º

209,44000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 4,90000 €
BDW3BD00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm 181,71000 €
BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
0,30000 €

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,67000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,05000 €

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,78000 €

BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

8,22000 €

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,99000 €

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

8,12000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

11,39000 €

BFWB1C42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

33,98000 €

BFWB1J42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

91,14000 €

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFYB1C42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,43000 €

BFYB1J42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

1,33000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,84000 €

BG31S500 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1 KV, AMB AÏLLAMENT DE
POLICLORUR DE VINIL (PVC), COBERTA DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE) I ARMADURA
LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F, DE 4 X 6 MM2

2,00000 €

BG380900 m CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,18000 €
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BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 9,30000 €
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,10000 €
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,51000 €
BGW38000 u PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,30000 €
BGY38000 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,14000 €
BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense

platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
176,35000 €

BHM11H3P u Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm - d152mm) de 8,2m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 lluminàries a diferent alçada.

1.050,00000 €

BHM11H4P u Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,7m d'alçada total, realitzada en
acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 lluminàries a la mateixa alçada.

585,00000 €

BHM9E059 u Lluminària MERAK SXF INSTANIUM LED, amb fundicio injectada d’alumini , 24 W, òptica RE
3.000ºk

224,00000 €

BHM9E06P u Subministre de lluminària Santa & Cole Urbidermis RAMA LED 130W (60L 4000K IRC70 700mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària
IESNA Type TII+III. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.

1.390,00000 €

BHM9E07P u Llluminària Santa & Cole Urbidermis RAMA LED 14W (12L 4000K IRC70 350mA), realitzada en
injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type
TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08.

1.075,00000 €

BHM9E16P u Semi-abraçadera posterior Santa & Cole RAMA LED, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat,
necessària pel muntatge individual de la lluminària

50,00000 €

BHNM2613 u Aplic circular de diàmetre > 300 mm, amb 9 Leds (20 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de
plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, per a encastar

329,68000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,50000 €
BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45

mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM
117,52000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €
BJS44840HCU u Cos de difusor,PROS-06, alçada d'elevació 15 cm, alçada total 22,5 cm, broquet adaptable a tots

els models de toveres femella de 1/2´´, amb regulador de pressió intern taxat a 2,7 bar, ideal per
toveres giratòries MP rotator, amb vàlvula antidrenatge + Tovera giratòria de multidolls MP1000
d'abast de 3,7 a 4,6 m, ajustable entre 210º i 270º, pressió de treball recomenat de 1.75 a 3'75
atm, cabals de 36l/h a 113l/h, rosca adaptable a cossos de difusors rosca mascle + Accesorio,
tapa identificativa per aigua no potable,,ref. PROS-06-PRS-40-CV + ref. MP1000-210º-270º + ref.
469800 de HUNTER

36,37000 €

BJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant 0,42000 €
BJSA3160 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un

nombre màxim de 6 estacions
202,10000 €

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

212,17000 €

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ 4,88000 €
BM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap

antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre
180,97000 €

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats 18,48000 €
BN111560 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal,

cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer
6,18000 €

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

133,19000 €

BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

228,41000 €
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MATERIALS

BQ21CC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports
laterals de tub d'acer inoxidable

101,20000 €

BQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, amb
aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada

419,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

23,01000 €

BQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

24,31000 €

BR341110 m3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL 37,10000 €
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 63,65000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,03000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 7,48000 €
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 5,03000 €
BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 58,26000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,84000 €
BR421229 u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat

mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ
73,21000 €

BR43G25Q u Ligustrum japonicum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 2 l 3,35000 €
BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons

NTJ 07N
13,05000 €

BRB32500 t Pedra calcària de 30 a 100 kg 300,61000 €
BRB5T400 m Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2.5 m de llargària 11,27000 €
TAP200 U TAP PVC FORMACIO SIFONIC DN200 27,14000 €
TE90 U PEÇA DE PVC 90º DE DIAMETRE 200mm 64,82000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 69,44000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 18,40000 16,56000

Subtotal: 16,56000 16,56000
Maquinària

C1705700 h FORMIGONERA DE 250 L 0,450 2,53000 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,180 1,52000 0,27000
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650 16,22000 10,54000
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550 17,19000 26,64000

B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150 94,13000 14,12000

Subtotal: 51,57000 51,57000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16560

COST DIRECTE 69,43560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,43560

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 70,39000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 18,40000 20,24000

Subtotal: 20,24000 20,24000
Maquinària

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,600 1,56000 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000
Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700 16,22000 11,35000
B0111000 m3 AIGUA 0,180 1,52000 0,27000
B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,150 94,13000 14,12000

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400 16,62000 23,27000

Subtotal: 49,01000 49,01000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20240

COST DIRECTE 70,39240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,39240

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 69,29000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 18,40000 18,40000

Subtotal: 18,40000 18,40000
Maquinària

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 1,56000 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,200 1,52000 0,30000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 15,82000 25,79000
B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250 94,13000 23,53000

Subtotal: 49,62000 49,62000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18400

COST DIRECTE 69,29400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,29400

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,79000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 21,30000 0,11000
A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 0,005 18,92000 0,09000

Subtotal: 0,20000 0,20000
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102 1,06000 0,01000
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050 0,55000 0,58000

Subtotal: 0,59000 0,59000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00200

COST DIRECTE 0,79200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79200
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PARTIDES D'OBRA

D060M022 m3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L

Rend.: 1,000 65,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 18,40000 16,56000

Subtotal: 16,56000 16,56000
Maquinària

C1705700 h FORMIGONERA DE 250 L 0,450 2,53000 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,180 1,52000 0,27000
B0311010 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER

A FORMIGONS
0,650 14,74000 9,58000

B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150 94,13000 14,12000

B0331Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550 14,71000 22,80000

Subtotal: 46,77000 46,77000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16560

COST DIRECTE 64,63560
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,64636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,28196

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 80,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 18,40000 18,40000

Subtotal: 18,40000 18,40000
Maquinària

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 1,56000 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000
Materials

B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380 94,13000 35,77000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 15,82000 24,05000
B0111000 m3 AIGUA 0,200 1,52000 0,30000

Subtotal: 60,12000 60,12000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18400

COST DIRECTE 79,79400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,79794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,59194

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 145,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 18,40000 19,32000

Subtotal: 19,32000 19,32000
Maquinària

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,725 1,56000 1,13000

Subtotal: 1,13000 1,13000
Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 0,20000 80,00000
B0111000 m3 AIGUA 0,200 1,52000 0,30000
B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200 94,13000 18,83000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 15,82000 24,20000

Subtotal: 123,33000 123,33000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19320

COST DIRECTE 143,97320
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,43973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,41293

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 117,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 18,40000 19,32000

Subtotal: 19,32000 19,32000
Maquinària

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,725 1,56000 1,13000

Subtotal: 1,13000 1,13000
Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000 0,20000 38,00000
B0111000 m3 AIGUA 0,200 1,52000 0,30000
B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380 94,13000 35,77000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380 15,82000 21,83000

Subtotal: 95,90000 95,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19320

COST DIRECTE 116,54320
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,16543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,70863

D0B34135 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080, ELABORADA A
L'OBRA I MANIPULADA A TALLER

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 0,004 18,92000 0,08000
A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,004 21,30000 0,09000

Subtotal: 0,17000 0,17000
Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,100 1,54000 1,69000

Subtotal: 1,69000 1,69000

COST DIRECTE 1,86000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87860

P-2 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 46,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,500 17,78000 8,89000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,800 18,40000 14,72000
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 21,66000 8,66000

Subtotal: 32,27000 32,27000
Maquinària

C200S000 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 6,02000 2,41000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 46,38000 5,61000
C1101200 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,400 14,26000 5,70000

Subtotal: 13,72000 13,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48405

COST DIRECTE 46,47405
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,46474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,93879

P-3 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,18 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,384 18,40000 7,07000

Subtotal: 7,07000 7,07000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 46,38000 1,67000
C1101200 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,086 14,26000 1,23000

Subtotal: 2,90000 2,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10605

COST DIRECTE 10,07605
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17681

P-4 F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,384 18,40000 7,07000

Subtotal: 7,07000 7,07000
Maquinària

C1101200 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,192 14,26000 2,74000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,018 46,38000 0,83000

Subtotal: 3,57000 3,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10605

COST DIRECTE 10,74605
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,85351

P-5 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0039 80,74000 0,31000
C1105A00 h RETROEXCAVADORA AMB MARTELL

TRENCADOR
0,054 58,75000 3,17000

Subtotal: 3,48000 3,48000

COST DIRECTE 3,48000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51480
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P-6 F219FBC0 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

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 18,40000 3,13000

Subtotal: 3,13000 3,13000
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 7,99000 1,36000

Subtotal: 1,36000 1,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04695

COST DIRECTE 4,53695
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58232

P-7 F21CVTY1 U DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A
MAGATZEM O DIPOSIT MUNICIPAL DE SENYAL
VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I
DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS

Rend.: 1,000 16,10 €

P-8 F21D3KJ1 m Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 15
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,208 18,40000 3,83000

Subtotal: 3,83000 3,83000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,069 46,38000 3,20000
C1101200 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,104 14,26000 1,48000

Subtotal: 4,68000 4,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05745

COST DIRECTE 8,56745
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65312

P-9 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,180 18,40000 3,31000
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Subtotal: 3,31000 3,31000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,047 46,38000 2,18000
C1101200 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,090 14,26000 1,28000

Subtotal: 3,46000 3,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04965

COST DIRECTE 6,81965
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88785

P-10 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 6,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 46,38000 6,73000

Subtotal: 6,73000 6,73000

COST DIRECTE 6,73000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,79730

P-12 F21H1653 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 59,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,150 17,78000 2,67000
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 22,02000 4,40000

Subtotal: 7,07000 7,07000
Maquinària

C1105A00 h RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,450 58,75000 26,44000

C1503300 h CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 39,21000 19,61000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,127 46,38000 5,89000

Subtotal: 51,94000 51,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10605

COST DIRECTE 59,11605
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,59116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,70721
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P-13 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 126,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,650 18,40000 30,36000
A0140000 h MANOBRE 0,800 17,78000 14,22000
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 22,02000 11,01000

Subtotal: 55,59000 55,59000
Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 13,55000 22,36000
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 48,70000 24,35000
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 43,57000 21,79000

Subtotal: 68,50000 68,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83385

COST DIRECTE 124,92385
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,24924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,17309

P-14 F21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m
d'alçària, deixant la soca a la vista, 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)

Rend.: 1,000 148,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 1,600 25,52000 40,83000
A013P000 h AJUDANT JARDINER 0,800 22,66000 18,13000

Subtotal: 58,96000 58,96000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 1,000 41,38000 41,38000
C150MC30 h LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA

AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT PER A
UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 16 M , SENSE
OPERARI

0,800 12,59000 10,07000

CRE23000 h MOTOSERRA 1,600 2,86000 4,58000

Subtotal: 56,03000 56,03000
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150 41,01000 6,15000

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,360 68,34000 24,60000
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Subtotal: 30,75000 30,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88440

COST DIRECTE 146,62440
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,46624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,09064

P-15 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 80,74000 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

COST DIRECTE 0,48000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48480

P-16 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc
d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 80,74000 1,70000
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a

20 t
0,051 77,22000 3,94000

Subtotal: 5,64000 5,64000

COST DIRECTE 5,64000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69640

P-17 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 77,22000 2,93000

Subtotal: 2,93000 2,93000

COST DIRECTE 2,93000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95930

P-18 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 77,22000 3,47000

Subtotal: 3,47000 3,47000

COST DIRECTE 3,47000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50470

P-19 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 7,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,080 17,78000 1,42000

Subtotal: 1,42000 1,42000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 46,38000 6,16000

Subtotal: 6,16000 6,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02130

COST DIRECTE 7,60130
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,67731

P-20 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 8,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,080 17,78000 1,42000

Subtotal: 1,42000 1,42000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 46,38000 7,00000

Subtotal: 7,00000 7,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02130

COST DIRECTE 8,44130
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,52571

P-21 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,020 17,78000 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000
Maquinària
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C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0591 135,91000 8,03000

Subtotal: 8,03000 8,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00540

COST DIRECTE 8,39540
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,47935

P-22 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,55 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,022 17,78000 0,39000

Subtotal: 0,39000 0,39000
Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 104,02000 1,13000

Subtotal: 1,13000 1,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00585

COST DIRECTE 1,52585
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54111

P-23 F226220A m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90 % del PM

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 80,74000 2,10000
C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,050 61,41000 3,07000

Subtotal: 5,17000 5,17000

COST DIRECTE 5,17000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22170

P-24 F227A07F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS A
2,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Rend.: 1,000 2,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,057 18,40000 1,05000
A0140000 h MANOBRE 0,077 17,78000 1,37000

Subtotal: 2,42000 2,42000
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,040 7,32000 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000
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COST DIRECTE 2,71000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73710

P-25 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 61,41000 0,68000

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 53,29000 0,43000

Subtotal: 1,11000 1,11000

COST DIRECTE 1,11000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12110

P-26 F228A11A M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB TERRA
SELECCIONADA O DE PRÉSTEC EN TONGADES
DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 17,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,196 18,40000 3,61000

Subtotal: 3,61000 3,61000
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 7,32000 1,46000
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,100 38,64000 3,86000

Subtotal: 5,32000 5,32000
Materials

B03D1000 m3 TERRA SELECCIONADA 1,000 8,50000 8,50000

Subtotal: 8,50000 8,50000

COST DIRECTE 17,43000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60430

P-27 F228F10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 46,38000 5,61000
C1335080 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10

T
0,070 46,78000 3,27000

Subtotal: 8,88000 8,88000
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COST DIRECTE 8,88000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96880

P-28 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE
GARBELLAR, D'APORTACIO

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0321000 m3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,000 15,15000 15,15000

Subtotal: 15,15000 15,15000

COST DIRECTE 15,15000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30150

F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Rend.: 1,000 6,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,145 34,98000 5,07000
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 80,74000 1,70000

Subtotal: 6,77000 6,77000

COST DIRECTE 6,77000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83770

P-29 F2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 7,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,257 29,35000 7,54000

Subtotal: 7,54000 7,54000

COST DIRECTE 7,54000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61540

F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 80,74000 0,57000
C1501800 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 34,98000 6,05000
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Subtotal: 6,62000 6,62000

COST DIRECTE 6,62000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68620

F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000 16,40000 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000

COST DIRECTE 16,40000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,56400

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 2,87000 2,87000

Subtotal: 2,87000 2,87000

COST DIRECTE 2,87000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89870

P-30 F31525H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 97,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,300 17,78000 5,33000

Subtotal: 5,33000 5,33000
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 141,40000 14,14000

Subtotal: 14,14000 14,14000
Materials
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B065EM0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

1,100 70,23000 77,25000

Subtotal: 77,25000 77,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07995

COST DIRECTE 96,79995
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,96800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,76795

P-31 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 0,008 18,92000 0,15000
A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 21,30000 0,13000

Subtotal: 0,28000 0,28000
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051 1,06000 0,01000
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000 0,79000 0,79000

Subtotal: 0,80000 0,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00420

COST DIRECTE 1,08420
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09504

P-32 F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 17,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 21,30000 6,39000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 18,92000 7,57000

Subtotal: 13,96000 13,96000
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,050 2,50000 0,13000
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
1,000 0,35000 0,35000

B0DZ4000 m Fleix 0,200 0,21000 0,04000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998 0,34000 0,68000
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100 1,07000 1,18000
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,00114 206,96000 0,24000
B0A31000 kg Clau acer 0,1007 1,24000 0,12000

Subtotal: 2,74000 2,74000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20940

COST DIRECTE 16,90940
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,07849

P-33 F3251PH4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 91,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,060 21,30000 1,28000
A0140000 h MANOBRE 0,240 17,78000 4,27000

Subtotal: 5,55000 5,55000
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 141,40000 14,14000

Subtotal: 14,14000 14,14000
Materials

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,050 67,78000 71,17000

Subtotal: 71,17000 71,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13875

COST DIRECTE 90,99875
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,90999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,90874

P-34 F32B400P kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,008 21,30000 0,17000
A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 0,010 18,92000 0,19000

Subtotal: 0,36000 0,36000
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00612 1,06000 0,01000
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000 0,79000 0,79000

Subtotal: 0,80000 0,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00540

COST DIRECTE 1,16540
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17705
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P-35 F32D2A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 20,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,324 21,30000 6,90000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,432 18,92000 8,17000

Subtotal: 15,07000 15,07000
Materials

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,12875 2,82000 3,18000
B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x200 cm
1,000 0,47000 0,47000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007 1,24000 0,12000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993 0,34000 0,51000
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,01007 8,54000 0,09000

B0DZA000 l Desencofrant 0,100 2,50000 0,25000

Subtotal: 4,62000 4,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37675

COST DIRECTE 20,06675
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,26742

P-36 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 9,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,150 17,78000 2,67000
A0121000 h OFICIAL 1A 0,075 21,30000 1,60000

Subtotal: 4,27000 4,27000
Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105 52,85000 5,55000

Subtotal: 5,55000 5,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06405

COST DIRECTE 9,88405
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,98289

P-37 F6A71Y18 m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada
de disposició horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta
tractada, encastada al suport amb daus de formigó.
Inclou porta.

Rend.: 1,000 112,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,400 18,92000 7,57000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 22,02000 4,40000

Subtotal: 11,97000 11,97000
Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,090 41,01000 3,69000

Subtotal: 3,69000 3,69000
Materials

B6A71Y18 m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada
de disposició horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta
tractada, per a encastar al terreny amb daus de
formigó

1,000 92,42000 92,42000

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,050 53,07000 2,65000

Subtotal: 95,07000 95,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17955

COST DIRECTE 110,90955
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,10910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,01865

P-38 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 22,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,050 17,78000 0,89000

Subtotal: 0,89000 0,89000
Maquinària

C1502E00 h CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 38,72000 0,97000
C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,030 61,41000 1,84000

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 53,29000 1,87000

Subtotal: 4,68000 4,68000
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150 14,26000 16,40000
B0111000 m3 AIGUA 0,050 1,52000 0,08000

Subtotal: 16,48000 16,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01335

COST DIRECTE 22,06335
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,28398

P-39 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra



PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

A0140000 h MANOBRE 0,050 17,78000 0,89000

Subtotal: 0,89000 0,89000
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 53,29000 1,87000
C1502E00 h CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 38,72000 0,97000
C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,040 61,41000 2,46000

Subtotal: 5,30000 5,30000
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150 14,26000 16,40000
B0111000 m3 AIGUA 0,050 1,52000 0,08000

Subtotal: 16,48000 16,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01335

COST DIRECTE 22,68335
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,91018

P-40 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 69,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,450 17,78000 8,00000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 21,30000 3,20000

Subtotal: 11,20000 11,20000
Maquinària

C2005000 h REGLE VIBRATORI 0,150 4,02000 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000
Materials

B064300C m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050 54,26000 56,97000

Subtotal: 56,97000 56,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16800

COST DIRECTE 68,93800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,68938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,62738

P-41 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 43,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

A0140000 h MANOBRE 0,535 17,78000 9,51000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,257 21,30000 5,47000

Subtotal: 14,98000 14,98000
Materials

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050 21,58000 22,66000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1078 52,06000 5,61000

Subtotal: 28,27000 28,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22470

COST DIRECTE 43,47470
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,43475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,90945

P-42 F962A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 56,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,535 17,78000 9,51000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,308 21,30000 6,56000

Subtotal: 16,07000 16,07000
Materials

B96218G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050 32,09000 33,69000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1078 52,06000 5,61000

Subtotal: 39,30000 39,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24105

COST DIRECTE 55,61105
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,55611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,16716

P-43 F96516D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 22,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,510 17,78000 9,07000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,240 21,30000 5,11000



PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,18000 14,18000
Materials

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 3,68000 3,86000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,00315 27,58000 0,09000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0792 52,06000 4,12000

Subtotal: 8,07000 8,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21270

COST DIRECTE 22,46270
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,68733

P-44 F965A3C5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 19,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,450 17,78000 8,00000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,220 21,30000 4,69000

Subtotal: 12,69000 12,69000
Materials

B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 3,99000 4,19000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021 27,58000 0,06000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044 52,06000 2,29000

Subtotal: 6,54000 6,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19035

COST DIRECTE 19,42035
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,19420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,61455

PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

P-45 F965P9DD m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, tipus BREINCO o
similar, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 26,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,240 21,30000 5,11000
A0140000 h MANOBRE 0,490 17,78000 8,71000

Subtotal: 13,82000 13,82000
Materials

B965A9D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 5,00000 5,25000

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,1067 67,74000 7,23000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042 27,58000 0,12000

Subtotal: 12,60000 12,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20730

COST DIRECTE 26,62730
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,26627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,89357

P-46 F96616D9 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 45,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 21,30000 6,39000
A0140000 h MANOBRE 0,513 17,78000 9,12000

Subtotal: 15,51000 15,51000
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0792 52,06000 4,12000

B96616D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons

1,050 24,11000 25,32000



PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021 27,58000 0,06000

Subtotal: 29,50000 29,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23265

COST DIRECTE 45,24265
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,45243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,69508

P-47 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,070 17,78000 1,24000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,210 21,30000 4,47000

Subtotal: 5,71000 5,71000
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 1,30000 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000
Materials

B0710150 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0126 30,14000 0,38000

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050 0,85000 4,29000

B051E201 t CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,00102 145,94000 0,15000

Subtotal: 4,82000 4,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08565

COST DIRECTE 10,70565
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81271

P-48 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 153,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,600 17,78000 10,67000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 21,30000 6,39000

Subtotal: 17,06000 17,06000
Materials

PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020 125,12000 127,62000

B0710150 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,030 30,14000 0,90000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,110 52,06000 5,73000

Subtotal: 134,25000 134,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25590

COST DIRECTE 151,56590
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,51566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,08156

P-49 F981MG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb
morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 189,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,600 17,78000 10,67000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,600 21,30000 12,78000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Materials

B981QG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

1,000 159,40000 159,40000

B0710150 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,033 30,14000 0,99000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0735 52,06000 3,83000

Subtotal: 164,22000 164,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35175

COST DIRECTE 188,02175
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,88022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,90197

P-51 F991A122 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de
diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó i
amb dues anelles de fosa d'alumini de dos mòduls,
de 96 cm de diàmetre exterior i 51 cm de diàmetre
interior, col·locades recolzades sobre marc perimetral

Rend.: 1,000 430,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,500 17,78000 8,89000
A0121000 h OFICIAL 1A 0,500 21,30000 10,65000



PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,54000 19,54000
Materials

B064500C m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,120 52,89000 6,35000

B991A122 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de
diàmetre interior, amb dues anelles de fosa d'alumini
de dos mòduls, de 96 cm de diàmetre exterior i 51 cm
de diàmetre interior

1,000 400,16000 400,16000

Subtotal: 406,51000 406,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29310

COST DIRECTE 426,34310
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,26343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,60653

P-52 F9AQU210 m3 Paviment sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo,
seguint especificacions de paviments per a zones de
joc, estesa i anivellament del material amb mitjans
mecanics

Rend.: 1,000 41,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,050 17,78000 0,89000

Subtotal: 0,89000 0,89000
Maquinària

C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori anivellador

0,500 58,17000 29,09000

Subtotal: 29,09000 29,09000
Materials

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

1,150 9,46000 10,88000

Subtotal: 10,88000 10,88000

COST DIRECTE 40,86000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,40860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,26860

P-58 F9G14433 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat ratllat manual

Rend.: 1,000 90,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,490 17,78000 8,71000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,160 21,30000 3,41000

Subtotal: 12,12000 12,12000
Maquinària

PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

C2005000 h REGLE VIBRATORI 0,133 4,02000 0,53000

Subtotal: 0,53000 0,53000
Materials

B065E36B m3 Formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050 73,42000 77,09000

Subtotal: 77,09000 77,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18180

COST DIRECTE 89,92180
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,89922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,82102

P-59 F9G1A472 m3 Paviment de formigó sense additius
HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Rend.: 1,000 111,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,400 17,78000 7,11000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,133 21,30000 2,83000

Subtotal: 9,94000 9,94000
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,133 141,40000 18,81000
C2005000 h REGLE VIBRATORI 0,133 4,02000 0,53000

Subtotal: 19,34000 19,34000
Materials

B065EH6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

1,050 77,02000 80,87000

Subtotal: 80,87000 80,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14910

COST DIRECTE 110,29910
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,10299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,40209

P-60 F9H11251 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

Rend.: 1,000 51,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 21,30000 0,40000
A0140000 h MANOBRE 0,086 17,78000 1,53000

Subtotal: 1,93000 1,93000
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 48,95000 0,49000
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 56,14000 0,67000



PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 61,41000 0,74000

Subtotal: 1,90000 1,90000
Materials

B9H11251 t 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

1,000 46,78000 46,78000

Subtotal: 46,78000 46,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02895

COST DIRECTE 50,63895
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,50639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,14534

F9H112E1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 16 surf BC 50/70 D, con betún mejorado con
caucho, de granulometría densa para capa de
rodadura y árido granítico, extendida y compactada

Rend.: 1,000 34,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 21,30000 0,40000
A0140000 h MANOBRE 0,086 17,78000 1,53000

Subtotal: 1,93000 1,93000
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 56,14000 0,67000

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 48,95000 0,49000
C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,012 61,41000 0,74000

Subtotal: 1,90000 1,90000
Materials

B9H112E1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16
surf BC 50/70 D, con betún mejorado con caucho, de
granulometría densa para capa de rodadura y árido
granítico

1,000 30,07000 30,07000

Subtotal: 30,07000 30,07000

COST DIRECTE 33,90000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,33900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,23900

P-62 F9H11A51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 50,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,086 17,78000 1,53000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 21,30000 0,40000
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Subtotal: 1,93000 1,93000
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 48,95000 0,49000
C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,012 61,41000 0,74000

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 56,14000 0,67000

Subtotal: 1,90000 1,90000
Materials

B9H11A51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
granític

1,000 45,85000 45,85000

Subtotal: 45,85000 45,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02895

COST DIRECTE 49,70895
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,49709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,20604

F9H11BE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 22 bin BC 50/70 S, con betún mejorado con
caucho, de granulometría semidensa para capa
intermedia y árido granítico, extendida y compactada

Rend.: 1,000 33,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 21,30000 0,40000
A0140000 h MANOBRE 0,086 17,78000 1,53000

Subtotal: 1,93000 1,93000
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 56,14000 0,67000

C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 61,41000 0,74000

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 48,95000 0,49000

Subtotal: 1,90000 1,90000
Materials

B9H11BE1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22
bin BC 50/70 S, con betún mejorado con caucho, de
granulometría semidensa para capa intermedia y
árido granítico

1,000 29,18000 29,18000

Subtotal: 29,18000 29,18000

COST DIRECTE 33,01000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,33010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,34010
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P-63 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,004 18,40000 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000
Maquinària

C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 0,004 15,98000 0,06000

Subtotal: 0,06000 0,06000
Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500 0,23000 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00105

COST DIRECTE 0,48105
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48586

P-64 F9J13J40 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 18,40000 0,06000

Subtotal: 0,06000 0,06000
Maquinària

C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 0,003 15,98000 0,05000
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 37,93000 0,02000

Subtotal: 0,07000 0,07000
Materials

B0552100 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún
asfáltico, para riego de adherencia tipo C60B3/B2
ADH, según UNE-EN 13808

1,000 0,13000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000

COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26260

P-65 F9V3723A m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat buixardat,
de color gris, col·locat amb morter M 7,5

Rend.: 1,000 56,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,470 21,30000 10,01000
A0140000 h MANOBRE 0,470 17,78000 8,36000
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A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,0021 18,40000 0,04000

Subtotal: 18,41000 18,41000
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0015 1,30000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,004725 30,97000 0,15000

B0111000 m3 AIGUA 0,0022 1,52000 0,00000
B9V4723A m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció

escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat buixardat,
de color gris

1,000 37,31000 37,31000

Subtotal: 37,46000 37,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27615

COST DIRECTE 56,14615
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,56146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,70761

P-66 F9WZZ010 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I
RETIRADA DE L'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Rend.: 1,000 969,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C170Z000 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I
RETIRADA DE L'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

1,000 960,00000 960,00000

Subtotal: 960,00000 960,00000

COST DIRECTE 960,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 9,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 969,60000

P-67 F9Z1V010 ML TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB
DISC DE DIAMANT

Rend.: 1,000 2,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 18,40000 1,84000

Subtotal: 1,84000 1,84000
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 7,99000 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000



PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,64000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66640

P-68 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,022 21,30000 0,47000
A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 0,022 18,92000 0,42000

Subtotal: 0,89000 0,89000
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01836 1,06000 0,02000
B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
1,200 1,62000 1,94000

Subtotal: 1,96000 1,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01335

COST DIRECTE 2,86335
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89198

P-69 FB15A181 u Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m
de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de
80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de
platina, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 1.050,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 22,02000 13,21000
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,600 18,92000 11,35000

Subtotal: 24,56000 24,56000
Materials

BB15A180 u Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m
de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de
80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de
platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques

1,000 1.014,85000 1.014,85000

Subtotal: 1.014,85000 1.014,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61400

COST DIRECTE 1.040,02400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 10,40024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.050,42424

P-70 FBA22311 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA
TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 50 CM, AMB
PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE
VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 2,39 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 0,019 21,30000 0,40000
A0140000 h MANOBRE 0,010 17,78000 0,18000

Subtotal: 0,58000 0,58000
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,010 24,23000 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000
Materials

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,126 2,42000 0,30000
BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,250 4,98000 1,25000

Subtotal: 1,55000 1,55000

COST DIRECTE 2,37000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39370

P-71 FBA31110 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL, DOS COMPONENTS,
ANTILLISCANT

Rend.: 1,000 16,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 0,084 21,30000 1,79000
A0140000 h MANOBRE 0,042 17,78000 0,75000

Subtotal: 2,54000 2,54000
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 24,23000 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000
Materials

BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 2,500 4,98000 12,45000
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,250 2,42000 0,61000

Subtotal: 13,06000 13,06000

COST DIRECTE 16,62000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,78620

P-72 FBB11111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 34,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,150 18,92000 2,84000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 22,02000 3,30000
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Subtotal: 6,14000 6,14000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,038 41,38000 1,57000

Subtotal: 1,57000 1,57000
Materials

BBM11101 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

1,000 26,74000 26,74000

Subtotal: 26,74000 26,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09210

COST DIRECTE 34,54210
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,34542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,88752

P-73 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 40,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 22,02000 5,51000
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,250 18,92000 4,73000

Subtotal: 10,24000 10,24000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,062 41,38000 2,57000

Subtotal: 2,57000 2,57000
Materials

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1,000 27,46000 27,46000

Subtotal: 27,46000 27,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15360

COST DIRECTE 40,42360
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,40424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,82784

P-74 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 48,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 22,02000 5,51000
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,250 18,92000 4,73000

Subtotal: 10,24000 10,24000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,062 41,38000 2,57000
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Subtotal: 2,57000 2,57000
Materials

BBM13601 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1,000 34,62000 34,62000

Subtotal: 34,62000 34,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15360

COST DIRECTE 47,58360
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,47584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,05944

P-75 FBB24201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 109,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,120 18,92000 2,27000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,120 22,02000 2,64000

Subtotal: 4,91000 4,91000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,030 41,38000 1,24000

Subtotal: 1,24000 1,24000
Materials

BBM1AHA4 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

1,000 102,58000 102,58000

Subtotal: 102,58000 102,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07365

COST DIRECTE 108,80365
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,08804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,89169

P-79 FD1A002Y U ADAPTACIÓ DE TAPA DE POU EXISTENT AMB
MARC, INCLOENT RECRESCUT I ADAPTACIO DE
LA BASE ANTIGA I RECTIFICACIONS DE
L'INTERIOR DEL POU PER A CONNEXIONS,
MILLORA DE LA BAIXADA, PATES I
RECOL·LOCACIÓ A COTA NOVA DE RASANT DEL
CARRER, TOTALMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 126,72 €

P-80 FD5F14GD m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària
400 a 500 mm i 560 a 750 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe
F900, segons norma UNE-EN 1433, integrada a la
canal col·locada sobre base de formigó amb solera
de 200 mm de gruix i parets de 200 mm de gruix

Rend.: 1,000 283,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,270 21,30000 5,75000
A0140000 h MANOBRE 0,410 17,78000 7,29000

Subtotal: 13,04000 13,04000
Materials

BD5F14GD m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària
de 400 a 500 mm i 560 a 750 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada
classe F900 segons norma UNE-EN 1433, integrada
a la canal

1,050 229,60000 241,08000

B064300C m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,4884 54,26000 26,50000

Subtotal: 267,58000 267,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19560

COST DIRECTE 280,81560
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,80816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,62376

P-82 FD5KNF0ELBM m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de
30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Article: ref.
4211-19 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX

Rend.: 1,000 84,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,150 21,30000 24,50000
A0140000 h MANOBRE 1,150 17,78000 20,45000

Subtotal: 44,95000 44,95000
Materials

B064300C m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,6721 54,26000 36,47000

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,224 1,07000 1,31000
B0DZA000L l Desencofrant líquid, ADI-D, densitat 0,9 g/cm3, per al

formigó, aplicable a encofrats de fusta o ferro, actua
com a repelent de tota partícula aquosa en una
superfície hidròfuga, conté agentes anti oxidantes
que protegen el ferro de l'oxidació, bidó de 190 kg,
ref. 4211-19 de la serie Additius per a morters i
formigons d'ASFALTEX

0,174 0,00000 0,00000

Subtotal: 37,78000 37,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67425

COST DIRECTE 83,40425
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,83404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,23829
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P-83 FD5ZUK36 m Bastiment i reixa de 50 cm de llum per a interceptor,
reixa de fosa dúctil C-250 i bastiment de perfil d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60
mm cada m, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 106,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,400 17,78000 7,11000
A0121000 h OFICIAL 1A 0,400 21,30000 8,52000

Subtotal: 15,63000 15,63000
Materials

BD5ZAU3U u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil C-250, de
750x500 mm

1,340 44,54000 59,68000

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

1,000 28,43000 28,43000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020 69,29000 1,39000

Subtotal: 89,50000 89,50000

COST DIRECTE 105,13000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,05130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,18130

P-84 FD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 56,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 1,000 18,92000 18,92000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 22,02000 22,02000

Subtotal: 40,94000 40,94000
Materials

BD7JE400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

1,020 13,88000 14,16000

Subtotal: 14,16000 14,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61410

COST DIRECTE 55,71410
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,55714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,27124

P-85 FD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 119,29 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 22,02000 44,04000
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 2,000 18,92000 37,84000

Subtotal: 81,88000 81,88000
Materials

BD7JJ400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

1,020 34,31000 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22820

COST DIRECTE 118,10820
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,18108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,28928

P-86 FD7JL186 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 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 32,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,280 22,02000 6,17000
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,280 18,92000 5,30000

Subtotal: 11,47000 11,47000
Materials

BD7JL180 m 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
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020 20,01000 20,41000

Subtotal: 20,41000 20,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17205

COST DIRECTE 32,05205
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,32052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,37257

FD7JN325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 166,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 2,500 18,92000 47,30000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 22,02000 55,05000
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Subtotal: 102,35000 102,35000
Materials

BD7JN300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020 59,92000 61,12000

Subtotal: 61,12000 61,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53525

COST DIRECTE 165,00525
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,65005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,65530

P-87 FD7ZUC10 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN
CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE 200 A UN
COL·LECTOR DE DIÀMETRE 400/800

Rend.: 1,000 197,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,300 18,92000 5,68000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 22,02000 6,61000

Subtotal: 12,29000 12,29000
Materials

B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 0,300 4,27000 1,28000
BDW3BD00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm 1,000 181,71000 181,71000

Subtotal: 182,99000 182,99000

COST DIRECTE 195,28000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,95280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,23280

P-88 FDB2A469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a
tub de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 63,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,400 17,78000 7,11000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 21,30000 8,52000

Subtotal: 15,63000 15,63000
Materials

B064L43C m3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc

0,49875 94,61000 47,19000

Subtotal: 47,19000 47,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23445

COST DIRECTE 63,05445
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,63054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,68499
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P-90 FDD1BK54 u Arqueta de connexiió sifonica edifici, tot inclos Rend.: 1,000 2,02 €

P-91 FDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 18,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 21,30000 6,39000
A0140000 h MANOBRE 0,300 17,78000 5,33000

Subtotal: 11,72000 11,72000
Materials

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

1,000 5,28000 5,28000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,00945 69,29000 0,65000

Subtotal: 5,93000 5,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17580

COST DIRECTE 17,82580
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00406

P-92 FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 134,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,410 17,78000 7,29000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 21,30000 8,73000

Subtotal: 16,02000 16,02000
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357 27,58000 0,98000

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000 116,41000 116,41000

Subtotal: 117,39000 117,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24030

COST DIRECTE 133,65030
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,33650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,98680

P-96 FDG55KA1 u Armari escomesa, tot inclos Rend.: 1,000 1.868,50 €
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P-97 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 54,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 21,30000 10,65000
A0140000 h MANOBRE 1,000 17,78000 17,78000

Subtotal: 28,43000 28,43000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,200 41,38000 8,28000

Subtotal: 8,28000 8,28000
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567 52,89000 3,00000

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000 13,71000 13,71000

Subtotal: 16,71000 16,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42645

COST DIRECTE 53,84645
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,53846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,38491

P-98 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 69,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 1,100 17,78000 19,56000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 21,30000 11,72000

Subtotal: 31,28000 31,28000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,300 41,38000 12,41000

Subtotal: 12,41000 12,41000
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,077175 52,89000 4,08000

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000 20,51000 20,51000

Subtotal: 24,59000 24,59000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46920

COST DIRECTE 68,74920
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,68749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,43669

P-99 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 103,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 1,100 17,78000 19,56000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 21,30000 11,72000

Subtotal: 31,28000 31,28000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,400 41,38000 16,55000

Subtotal: 16,55000 16,55000
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008 52,89000 5,33000

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000 48,85000 48,85000

Subtotal: 54,18000 54,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46920

COST DIRECTE 102,47920
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,02479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,50399

P-100 FDK262W7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 303,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 2,000 17,78000 35,56000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 21,30000 21,30000

Subtotal: 56,86000 56,86000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,500 41,38000 20,69000

Subtotal: 20,69000 20,69000
Materials

BDK214U5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000 209,99000 209,99000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,23625 52,89000 12,50000
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Subtotal: 222,49000 222,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85290

COST DIRECTE 300,89290
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,00893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,90183

P-101 FDK2U030 U PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE
FORMIGÓ ARMAT VIBRAT, DE 70X70X100 PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS INCLOSA TAPA DE
FOSA DE FORMAT TRIANGULAR ABATIBLE,
COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX. INCLOSA
COL.LOCACIO AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 361,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 21,30000 7,46000
A0140000 h MANOBRE 0,700 17,78000 12,45000

Subtotal: 19,91000 19,91000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,167 41,38000 6,91000

Subtotal: 6,91000 6,91000
Materials

B064500C m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,210 52,89000 11,11000

BDKZU170 U BASTIMENT+TAPA DOBLE, DE FORMAT
TRIANGULAR, ABATIBLES AMB BLOQUEO DE
SEGURETAT ALS 120º I EXTRAIBLES A 90º

1,000 209,44000 209,44000

BDK2U040 U PERICO PREFABRICAT DE FORMIGO DE
70x70x105 h 2C PER FIBRA OPTICA

1,000 110,16000 110,16000

Subtotal: 330,71000 330,71000

COST DIRECTE 357,53000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,57530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,10530

P-102 FDKZ100P u Pedestal xarxa telecomunicacions Rend.: 1,000 544,00 €

P-103 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 29,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,350 17,78000 6,22000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 21,30000 7,46000

Subtotal: 13,68000 13,68000
Materials

B0710150 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS

0,0042 30,14000 0,13000
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NORMA UNE-EN 998-2
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa

de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
1,000 14,99000 14,99000

Subtotal: 15,12000 15,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20520

COST DIRECTE 29,00520
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,29005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,29525

P-104 FDKZHBC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, tapa de 600x600 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 84,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,700 17,78000 12,45000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 21,30000 14,91000

Subtotal: 27,36000 27,36000
Materials

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000 56,52000 56,52000

B0710150 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0053 30,14000 0,16000

Subtotal: 56,68000 56,68000

COST DIRECTE 84,04000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,84040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,88040

P-105 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 74,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,400 17,78000 7,11000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 21,30000 8,52000

Subtotal: 15,63000 15,63000
Materials

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000 57,90000 57,90000

B0710150 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,00525 30,14000 0,16000

Subtotal: 58,06000 58,06000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23445

COST DIRECTE 73,92445
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,73924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,66369

P-106 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 117,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,450 17,78000 8,00000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 21,30000 9,59000

Subtotal: 17,59000 17,59000
Materials

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000 98,43000 98,43000

B0710150 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,00525 30,14000 0,16000

Subtotal: 98,59000 98,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26385

COST DIRECTE 116,44385
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,16444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,60829

P-107 FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 145,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,450 17,78000 8,00000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 21,30000 9,59000

Subtotal: 17,59000 17,59000
Materials

BDKZHLB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000 125,52000 125,52000

B0710150 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063 30,14000 0,19000

Subtotal: 125,71000 125,71000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26385

COST DIRECTE 143,56385
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,43564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,99949

P-108 FDKZU120 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE
425X425X35 MM I PAS LLIURE DE 345X345 MM,
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 24,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,350 17,78000 6,22000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 21,30000 7,46000

Subtotal: 13,68000 13,68000
Materials

BDKZU120 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE
425X425X35 MM I PAS LLIURE DE 345X345 MM,
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000 9,98000 9,98000

B0710150 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,004 30,14000 0,12000

Subtotal: 10,10000 10,10000

COST DIRECTE 23,78000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,01780

P-110 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,110 18,92000 2,08000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,110 22,02000 2,42000

Subtotal: 4,50000 4,50000
Materials

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000 0,02000 0,02000

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300 2,99000 0,90000

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 0,30000 0,31000

Subtotal: 1,23000 1,23000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06750

COST DIRECTE 5,79750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85548

P-111 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,180 18,92000 3,41000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 22,02000 3,96000

Subtotal: 7,37000 7,37000
Materials

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300 8,12000 2,44000

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000 0,05000 0,05000

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 0,67000 0,68000

Subtotal: 3,17000 3,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11055

COST DIRECTE 10,65055
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,75706

P-112 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 22,02000 4,40000
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,200 18,92000 3,78000

Subtotal: 8,18000 8,18000
Materials

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300 11,39000 3,42000

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 1,05000 1,07000

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000 0,07000 0,07000
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Subtotal: 4,56000 4,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12270

COST DIRECTE 12,86270
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,99133

P-113 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 25,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,290 22,02000 6,39000
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,290 18,92000 5,49000

Subtotal: 11,88000 11,88000
Materials

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 2,78000 2,84000

BFYB1C42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000 0,43000 0,43000

BFWB1C42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300 33,98000 10,19000

Subtotal: 13,46000 13,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17820

COST DIRECTE 25,51820
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,25518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,77338

P-114 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 47,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,450 18,92000 8,51000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 22,02000 9,91000

Subtotal: 18,42000 18,42000
Materials

BFYB1J42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000 1,33000 1,33000

BFWB1J42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,200 91,14000 18,23000
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BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 8,22000 8,38000

Subtotal: 27,94000 27,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27630

COST DIRECTE 46,63630
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,46636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,10266

P-115 FG31S506 ML CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE
RVFV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 I
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 4,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 18,89000 0,94000
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,050 22,02000 1,10000

Subtotal: 2,04000 2,04000
Materials

BG31S500 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RVFV 0,6/1 KV, AMB AÏLLAMENT DE POLICLORUR
DE VINIL (PVC), COBERTA DE POLIETILÈ
RETICULAT (XLPE) I ARMADURA LLEUGERA DE
FLEIXOS D'ACER TIPUS F, DE 4 X 6 MM2

1,000 2,00000 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

COST DIRECTE 4,04000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08040

P-116 FG38E355 ML CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A
TERRA

Rend.: 1,000 3,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 18,89000 0,76000
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 22,02000 0,88000

Subtotal: 1,64000 1,64000
Materials

BGY38000 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000 0,14000 0,14000

BGW38000 u PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000 0,30000 0,30000

BG380900 m CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,000 1,18000 1,18000

Subtotal: 1,62000 1,62000
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COST DIRECTE 3,26000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29260

P-117 FGD2E010 U PLACA DE CONNEXIO A TERRA DE 500 X 500 X 3
MM, INCLOU GRAPA DE CONNEXIÓ I CABLE DE
TERRA GROC-VERD

Rend.: 1,000 29,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,450 22,02000 9,91000
A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,450 18,89000 8,50000

Subtotal: 18,41000 18,41000
Materials

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000 9,30000 9,30000
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000 1,10000 1,10000
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000 0,51000 0,51000

Subtotal: 10,91000 10,91000

COST DIRECTE 29,32000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,29320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,61320

P-118 FHM11H2P u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4-6 m d'alçària, model CEU, pintada
color GYDECO, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 295,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,250 17,78000 4,45000
A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 18,89000 10,01000
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 22,02000 11,67000

Subtotal: 26,13000 26,13000
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 35,41000 18,77000
C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,530 41,38000 21,93000

Subtotal: 40,70000 40,70000
Materials

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000 176,35000 176,35000

B064500C m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,242 52,89000 12,80000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 36,50000 36,50000

Subtotal: 225,65000 225,65000
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COST DIRECTE 292,48000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,92480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,40480

P-119 FHM11H3P u Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica
(d127mm - d152mm) de 8,2m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2
lluminàries a diferent alçada.

Rend.: 1,000 1.223,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 22,02000 11,67000
A0140000 h MANOBRE 0,250 17,78000 4,45000
A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 18,89000 10,01000

Subtotal: 26,13000 26,13000
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 35,41000 18,77000
C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,530 41,38000 21,93000

Subtotal: 40,70000 40,70000
Materials

BHM11H3P u Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica
(d127mm - d152mm) de 8,2m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2
lluminàries a diferent alçada.

1,000 1.050,00000 1.050,00000

B064500C m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100 52,89000 58,18000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 36,50000 36,50000

Subtotal: 1.144,68000 1.144,68000

COST DIRECTE 1.211,51000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 12,11510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.223,62510

P-120 FHM11H4P u Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica
(d127mm) de 4,7m d'alçada total, realitzada en acer
galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 lluminàries a la
mateixa alçada.

Rend.: 1,000 753,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 22,02000 11,67000
A0140000 h MANOBRE 0,250 17,78000 4,45000
A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 18,89000 10,01000

Subtotal: 26,13000 26,13000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,530 41,38000 21,93000
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 35,41000 18,77000

Subtotal: 40,70000 40,70000



PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

Materials
B064500C m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100 52,89000 58,18000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 36,50000 36,50000
BHM11H4P u Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica

(d127mm) de 4,7m d'alçada total, realitzada en acer
galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 lluminàries a la
mateixa alçada.

1,000 585,00000 585,00000

Subtotal: 679,68000 679,68000

COST DIRECTE 746,51000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 7,46510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 753,97510

P-121 FHNM2613 u Aplic circular de diàmetre > 300 mm, amb 9 Leds (20
W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i
marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65,
encastat

Rend.: 1,000 345,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 22,02000 6,61000
A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 18,89000 5,67000

Subtotal: 12,28000 12,28000
Materials

BHNM2613 u Aplic circular de diàmetre > 300 mm, amb 9 Leds (20
W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i
marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, per a
encastar

1,000 329,68000 329,68000

Subtotal: 329,68000 329,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18420

COST DIRECTE 342,14420
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,42144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,56564

P-122 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 181,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,500 18,92000 9,46000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 22,02000 22,02000

Subtotal: 31,48000 31,48000
Materials

BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

1,000 117,52000 117,52000
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BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000 30,00000 30,00000

Subtotal: 147,52000 147,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47220

COST DIRECTE 179,47220
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,79472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,26692

P-123 FJS44841HCU u Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 mref.
PROS-06-PRS-40-CV + ref. MP1000-210º-270º + ref.
469800 de HUNTER , amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´
de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de
pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable
connectat a la xarxa amb unió articulada

Rend.: 1,000 54,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 22,02000 6,61000
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,300 18,92000 5,68000

Subtotal: 12,29000 12,29000
Materials

BJS44840H u Cos de difusor,PROS-06, alçada d'elevació 15 cm,
alçada total 22,5 cm, broquet adaptable a tots els
models de toveres femella de 1/2´´, amb regulador de
pressió intern taxat a 2,7 bar, ideal per toveres
giratòries MP rotator, amb vàlvula antidrenatge +
Tovera giratòria de multidolls MP1000 d'abast de 3,7
a 4,6 m, ajustable entre 210º i 270º, pressió de treball
recomenat de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36l/h a
113l/h, rosca adaptable a cossos de difusors rosca
mascle + Accesorio, tapa identificativa per aigua no
potable,,ref. PROS-06-PRS-40-CV + ref.
MP1000-210º-270º + ref. 469800 de HUNTER

1,000 36,37000 36,37000

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió
articulada de 1/2´´

1,000 4,88000 4,88000

Subtotal: 41,25000 41,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18435

COST DIRECTE 53,72435
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,53724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,26159

P-124 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,020 18,92000 0,38000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,020 22,02000 0,44000

Subtotal: 0,82000 0,82000
Materials

BJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant 1,000 0,42000 0,42000
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Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01230

COST DIRECTE 1,25230
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26482

P-125 FJSA3161 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 6 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 1,000 226,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 22,02000 22,02000

Subtotal: 22,02000 22,02000
Materials

BJSA3160 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 6 estacions

1,000 202,10000 202,10000

Subtotal: 202,10000 202,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55050

COST DIRECTE 224,67050
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,24671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,91721

P-126 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 120x60x40 cm, amb tapa amb cargol per
tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral

Rend.: 1,000 227,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 0,300 21,30000 6,39000
A0140000 h MANOBRE 0,300 17,78000 5,33000

Subtotal: 11,72000 11,72000
Materials

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000 212,17000 212,17000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050 16,28000 0,81000

Subtotal: 212,98000 212,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17580

COST DIRECTE 224,87580
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,24876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,12456
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P-127 FM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat
en pericó soterrat

Rend.: 1,000 243,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 1,000 18,92000 18,92000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 22,02000 22,02000

Subtotal: 40,94000 40,94000
Materials

BM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

1,000 180,97000 180,97000

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

1,000 18,48000 18,48000

Subtotal: 199,45000 199,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61410

COST DIRECTE 241,00410
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,41004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,41414

P-128 FN111564 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 18,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 22,02000 6,61000
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,300 18,92000 5,68000

Subtotal: 12,29000 12,29000
Materials

BN111560 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000 6,18000 6,18000

Subtotal: 6,18000 6,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18435

COST DIRECTE 18,65435
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,84089

P-129 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 1,000 194,55 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 1,430 22,02000 31,49000
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 1,430 18,92000 27,06000

Subtotal: 58,55000 58,55000
Materials

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000 133,19000 133,19000

Subtotal: 133,19000 133,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87825

COST DIRECTE 192,61825
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,92618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,54443

P-130 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 252,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 0,530 21,30000 11,29000
A0140000 h MANOBRE 0,530 17,78000 9,42000

Subtotal: 20,71000 20,71000
Materials

BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

1,000 228,41000 228,41000

Subtotal: 228,41000 228,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51775

COST DIRECTE 249,63775
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,49638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,13413

P-131 FQ21CC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer inoxidable perforada i suports
laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau
de formigó

Rend.: 1,000 132,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 0,400 21,30000 8,52000
A0140000 h MANOBRE 0,750 17,78000 13,34000
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Subtotal: 21,86000 21,86000
Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 2,97000 2,23000

Subtotal: 2,23000 2,23000
Materials

BQ21CC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer inoxidable perforada i suports
laterals de tub d'acer inoxidable

1,000 101,20000 101,20000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079 69,44000 5,49000

Subtotal: 106,69000 106,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32790

COST DIRECTE 131,10790
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,31108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,41898

P-132 FQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre
una base de formigó existent

Rend.: 1,000 550,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 1,300 17,78000 23,11000
A0121000 h OFICIAL 1A 1,300 21,30000 27,69000

Subtotal: 50,80000 50,80000
Maquinària

C1503300 h CAMIÓ GRUA DE 3 T 1,300 39,21000 50,97000

Subtotal: 50,97000 50,97000
Materials

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de
muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i
a la xarxa de sanejament de font per a exterior

1,000 23,01000 23,01000

BQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada

1,000 419,00000 419,00000

Subtotal: 442,01000 442,01000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,27000

COST DIRECTE 545,05000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 5,45050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,50050
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P-133 FQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1,000 64,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 0,500 21,30000 10,65000
A0140000 h MANOBRE 1,100 17,78000 19,56000

Subtotal: 30,21000 30,21000
Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 2,97000 3,27000

Subtotal: 3,27000 3,27000
Materials

BQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

1,000 24,31000 24,31000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079 69,44000 5,49000

Subtotal: 29,80000 29,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75525

COST DIRECTE 64,03525
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,64035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,67560

FR225415 m2 Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball
de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a
25,0 kW (20 a 34 CV) i equip subsolador amb 2
braços i una amplària de treball fins a 1,5 m, per a un
pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CR221221 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34
CV) de potència, amb equip subsolador amb 2 braços
i d'una amplària de treball <= 1,5 m

0,0042 32,71000 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 0,14000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14140

FR22MEU5 m2 Despedregament de terreny fluix a una fondària de
treball de 10 cm, amb tractor sobre erugues de 51,5 a
69,1 kW (70 a 94 CV) amb equip despedregador tipus
triturador, amb una amplària de treball d'1,66 a 2,65
m, per a un pendent inferior al 12 %, sense incloure la
càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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CR232472 h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
triturador i d'una amplària de treball de 1,66 a 2,65 m

0,0096 49,18000 0,47000

Subtotal: 0,47000 0,47000

COST DIRECTE 0,47000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47470

FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent del 12 al 50 %

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h OFICIAL 2A JARDINER 0,140 23,91000 3,35000

Subtotal: 3,35000 3,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05025

COST DIRECTE 3,40025
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43425

FR341112 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I
d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb
tractor i fresatge de terreny amb tractor

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h AJUDANT JARDINER 0,002 22,66000 0,05000

Subtotal: 0,05000 0,05000
Maquinària

CR3110E0 h Tractor sobre pneumàtics, amb escampadora de fem 0,0017 30,74000 0,05000
CR261121 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34

CV) de potència, amb equip de fresatge i corró
compactador i d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19
m

0,0014 24,76000 0,03000

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0005 66,56000 0,03000

Subtotal: 0,11000 0,11000
Materials

BR341110 m3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL

0,0525 37,10000 1,95000

Subtotal: 1,95000 1,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00075

COST DIRECTE 2,11075
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13186
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P-135 FR421229 u Subministrament de Lladoner o Til.ler de perímetre de
14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 73,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR421229 u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000 73,21000 73,21000

Subtotal: 73,21000 73,21000

COST DIRECTE 73,21000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,73210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,94210

P-136 FR611354 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per
terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

Rend.: 1,000 47,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h AJUDANT JARDINER 0,260 22,66000 5,89000
A012P200 h OFICIAL 2A JARDINER 0,200 23,91000 4,78000
A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 0,100 25,52000 2,55000

Subtotal: 13,22000 13,22000
Maquinària

C1502E00 h CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 38,72000 5,81000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 46,38000 13,44000

Subtotal: 19,25000 19,25000
Materials

BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 0,240 58,26000 13,98000
B0111000 m3 AIGUA 0,160 1,52000 0,24000

Subtotal: 14,22000 14,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19830

COST DIRECTE 46,88830
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,46888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,35718

FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 6,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 0,009 25,52000 0,23000
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A012P200 h OFICIAL 2A JARDINER 0,018 23,91000 0,43000
A013P000 h AJUDANT JARDINER 0,130 22,66000 2,95000

Subtotal: 3,61000 3,61000
Maquinària

C1502E00 h CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,005 38,72000 0,19000

Subtotal: 0,19000 0,19000
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,005 1,52000 0,01000
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada

en sacs de 0.8 m3
0,0284 70,67000 2,01000

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0081 63,65000 0,52000

Subtotal: 2,54000 2,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05415

COST DIRECTE 6,39415
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45809

FR7212J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 0,003 25,52000 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000
Maquinària

C1503000 h CAMIÓ GRUA 0,0015 41,38000 0,06000
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit

de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
0,0015 32,18000 0,05000

Subtotal: 0,11000 0,11000
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,002 1,52000 0,00000
BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb

addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,035 13,05000 0,46000

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200 0,84000 0,17000

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030 5,03000 0,15000
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045 7,48000 0,34000
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015 6,03000 0,09000

Subtotal: 1,21000 1,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00120

COST DIRECTE 1,40120
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41521

P-138 FR9FT40F m Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins
a 2.5 m de llargària fixat amb base de formigó de
10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 29,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h AJUDANT JARDINER 0,250 22,66000 5,67000
A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 0,250 25,52000 6,38000

Subtotal: 12,05000 12,05000
Maquinària

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,040 42,00000 1,68000

Subtotal: 1,68000 1,68000
Materials

BRB5T400 m Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2.5 m de
llargària

1,100 11,27000 12,40000

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,040 70,39000 2,82000

Subtotal: 15,22000 15,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30125

COST DIRECTE 29,25125
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,29251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,54376

FRB32502 m2 Formació de rocalla amb pedra calcària de 30 a 100
kg, amb minicarregadora

Rend.: 1,000 207,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h AJUDANT JARDINER 0,280 22,66000 6,34000
A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 0,280 25,52000 7,15000

Subtotal: 13,49000 13,49000
Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,280 41,01000 11,48000

Subtotal: 11,48000 11,48000
Materials

BRB32500 t Pedra calcària de 30 a 100 kg 0,600 300,61000 180,37000

Subtotal: 180,37000 180,37000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33725

COST DIRECTE 205,67725
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,05677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,73402

P-139 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 40,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 18,40000 3,68000

Subtotal: 3,68000 3,68000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1449 46,38000 6,72000
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 5,17000 1,03000

Subtotal: 7,75000 7,75000
Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700 16,90000 28,73000

Subtotal: 28,73000 28,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05520

COST DIRECTE 40,21520
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,40215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,61735

P-140 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,09 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B03D5000 m3 Terra adequada 1,000 5,04000 5,04000

Subtotal: 5,04000 5,04000

COST DIRECTE 5,04000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09040

P-141 G2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 10,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,450 7,29000 10,57000
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Subtotal: 10,57000 10,57000

COST DIRECTE 10,57000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,67570

G9E1110G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 21,31 €

P-142 GD5A5F05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Rend.: 1,000 22,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,290 17,78000 5,16000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,170 21,30000 3,62000

Subtotal: 8,78000 8,78000
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 5,17000 0,52000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 46,38000 3,15000

Subtotal: 3,67000 3,67000
Materials

BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre

1,050 1,91000 2,01000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,479 16,28000 7,80000

Subtotal: 9,81000 9,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13170

COST DIRECTE 22,39170
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,61562

P-143 GG2C002P u Partida pel connexionat dels nous punts de llum al
quadres de comandament i adaptació del quadre
existent

Rend.: 1,000 241,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 8,000 18,89000 151,12000
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 22,02000 88,08000

Subtotal: 239,20000 239,20000

COST DIRECTE 239,20000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,39200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,59200
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K219CC12 m2 Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de
formigó i base de formigó, de 10 a 15 cm de gruix, i 1
m d'amplada, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 0,992 7,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 18,40000 5,56000

Subtotal: 5,56000 5,56000
Maquinària

C1101200 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 14,26000 0,72000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,034 46,38000 1,59000

Subtotal: 2,31000 2,31000

COST DIRECTE 7,87000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,94870

K2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,203 17,78000 3,61000

Subtotal: 3,61000 3,61000
Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,203 44,16000 8,96000

Subtotal: 8,96000 8,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05415

COST DIRECTE 12,62415
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75039

M9WHUC10 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent per amplades inferiors a 2 m i fins
a 10 cm de gruix, de composició densa tipus AC
16/22 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig
marshall

Rend.: 1,000 49,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,250 17,78000 4,45000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,170 21,30000 3,62000

Subtotal: 8,07000 8,07000
Maquinària
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C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,080 37,93000 3,03000
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,080 56,14000 4,49000

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,080 48,95000 3,92000
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,400 43,85000 17,54000
C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,080 61,41000 4,91000

Subtotal: 33,89000 33,89000
Materials

B9H1V130 t Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22
surf d (d-12/20) de composicio densa amb granulat
per a rodament i betum asfaltic de penetracio

0,230 28,68000 6,60000

Subtotal: 6,60000 6,60000

COST DIRECTE 48,56000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,48560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,04560

P-144 PHM9E05P U Subministre i instal·lacio de lluminària MERAK SXF
INSTANIUM LED, de SIMON, amb fundicio injectada
d’alumini , 24 W , òptica RE 3.000ºk

Rend.: 1,000 240,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 18,89000 6,61000
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 22,02000 7,71000

Subtotal: 14,32000 14,32000
Materials

BHM9E059 u Lluminària MERAK SXF INSTANIUM LED, amb
fundicio injectada d’alumini , 24 W, òptica RE 3.000ºk

1,000 224,00000 224,00000

Subtotal: 224,00000 224,00000

COST DIRECTE 238,32000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,38320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,70320

P-145 PHM9E06P U Subministre i instal.lació de lluminària Santa & Cole
Urbidermis RAMA LED 130W (60L 4000K IRC70
700mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària
IESNA Type TII+III. Font d'alimentació electrònica
regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.

Rend.: 1,000 1.468,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 18,89000 6,61000
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 22,02000 7,71000

Subtotal: 14,32000 14,32000
Materials

BHM9E16P u Semi-abraçadera posterior Santa & Cole RAMA LED,
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat,
necessària pel muntatge individual de la lluminària

1,000 50,00000 50,00000
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BHM9E06P u Subministre de lluminària Santa & Cole Urbidermis
RAMA LED 130W (60L 4000K IRC70 700mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA
Type TII+III. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de
flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.

1,000 1.390,00000 1.390,00000

Subtotal: 1.440,00000 1.440,00000

COST DIRECTE 1.454,32000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 14,54320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.468,86320

P-146 PHM9E07P U Subministre i instal·lacio de lluminària Santa & Cole
Urbidermis RAMA LED 14W (12L 4000K IRC70
350mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària
IESNA Type TII. Font d'alimentació electrònica
regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.

Rend.: 1,000 1.150,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 18,89000 6,61000
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 22,02000 7,71000

Subtotal: 14,32000 14,32000
Materials

BHM9E16P u Semi-abraçadera posterior Santa & Cole RAMA LED,
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat,
necessària pel muntatge individual de la lluminària

1,000 50,00000 50,00000

BHM9E07P u Llluminària Santa & Cole Urbidermis RAMA LED 14W
(12L 4000K IRC70 350mA), realitzada en injecció
d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia
LED, de distribució viària IESNA Type TII. Font
d'alimentació electrònica regulable (automàtica
programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66. IK08.

1,000 1.075,00000 1.075,00000

Subtotal: 1.125,00000 1.125,00000

COST DIRECTE 1.139,32000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 11,39320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.150,71320

P-147 S2CCG015 U CATA PER A LA LOCALITZACIO DE SERVEIS EN
ZONA AMBIT DE PROJECTE, INCLOS CARREGA
MECANICA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 111,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,400 18,40000 25,76000

Subtotal: 25,76000 25,76000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,400 46,38000 64,93000
C1101200 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
1,400 14,26000 19,96000
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Subtotal: 84,89000 84,89000

COST DIRECTE 110,65000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,10650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,75650

P-148 SS12A2B U PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE
SEGURETA I SALUT

Rend.: 1,000 2.602,35 €

P-149 XPA0001K PA Partida alçada per elements de regulació, taps i altres
equipaments de la xarxa d'aigua potable

Rend.: 1,000 1.500,00 €

P-150 XPA10001 ml d'execucio de canalització de xarxa de gas complerta
inclos p.p. valvuleria, claus, pericons segons
directrius de compayia

Rend.: 1,000 328,76 €

P-151 XPA10002 ML d'execució de xarxa de B.T. segons directrius de
compayia

Rend.: 1,000 129,79 €

P-152 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL CONTROL
DE QUALITAT

Rend.: 1,000 600,00 €
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FZP10704 pa Partida alçada a justificar en concepte de legalització
de la instal·lació de la connexió dels nous punts de
llum al quadr existent

Rend.: 1,000 850,00 €
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P-1 E8K434DK m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària
nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a
les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 43,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,480 21,30000 10,22000
A0140000 h MANOBRE 0,400 17,78000 7,11000

Subtotal: 17,33000 17,33000
Materials

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions
i aresta viva a les quatre vores

0,300 82,69000 24,81000

Subtotal: 24,81000 24,81000
Partides d'obra

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,002625 143,97000 0,38000

Subtotal: 0,38000 0,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25995

COST DIRECTE 42,77995
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,42780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,20775

P-11 F21DUM0K ML ANUL·LACIÓ I/O ENDERROC DE REIXA
INTERCEPTORA EXISTENT I COL·LOCACIÓ DE
LLOSA DE COBERTA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15
CM DE GRUIX, RETIRADA DE LA REIXA, INCLOSA
CARREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 103,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 2,000 21,30000 42,60000
A0140000 h MANOBRE 2,000 17,78000 35,56000

Subtotal: 78,16000 78,16000
Maquinària

C1101200 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,337 14,26000 4,81000

Subtotal: 4,81000 4,81000
Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,150 39,78000 5,97000

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,150 40,88000 6,13000

Subtotal: 12,10000 12,10000
Partides d'obra

D0B34135 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080, ELABORADA A

4,000 1,86000 7,44000
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L'OBRA I MANIPULADA A TALLER

Subtotal: 7,44000 7,44000

COST DIRECTE 102,51000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,02510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,53510

P-50 F985V025 m Gual per a vehicles de 60 cm d'amplària amb peces
prefabricades planes de formigó de 60x40 cm i amb
peces especials extremes, base de formigó i rejuntat
amb morter

Rend.: 1,000 90,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,600 21,30000 12,78000
A0140000 h MANOBRE 1,200 17,78000 21,34000

Subtotal: 34,12000 34,12000
Materials

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,140 53,07000 7,43000

B985V025 m Peces per a gual de vehicles de 60 cm d'amplària
amb peces prefabricades planes de formigó de 60x40
cm i amb part proporcional de peces especials
extremes

1,000 47,49000 47,49000

Subtotal: 54,92000 54,92000
Partides d'obra

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,003 143,97000 0,43000

Subtotal: 0,43000 0,43000

COST DIRECTE 89,47000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,89470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,36470

P-53 F9E1311N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 33,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,470 17,78000 8,36000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,600 21,30000 12,78000

Subtotal: 21,14000 21,14000
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,001 1,52000 0,00000
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,04488 15,49000 0,70000
B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,00306 94,13000 0,29000
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B9E13100 m2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR

1,020 6,54000 6,67000

Subtotal: 7,66000 7,66000
Partides d'obra

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315 116,54000 3,67000

Subtotal: 3,67000 3,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31710

COST DIRECTE 32,78710
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,32787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,11497

P-54 F9E1F10H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, ratllat, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 34,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 21,30000 12,35000
A0140000 h MANOBRE 0,440 17,78000 7,82000

Subtotal: 20,17000 20,17000
Materials

B051E201 t CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,00306 145,94000 0,45000

B0818120 kg COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 0,255 2,98000 0,76000
B0111000 m3 AIGUA 0,001 1,52000 0,00000
B9E1F100 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

superior
1,020 8,20000 8,36000

Subtotal: 9,57000 9,57000
Partides d'obra

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315 143,97000 4,54000

Subtotal: 4,54000 4,54000

COST DIRECTE 34,28000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,34280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,62280

P-55 F9F5QE0FP m2 Paviment de peces de formigó llosa Vulcano tipus
mediterrani, de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm
de gruix, amb dimensions 30x30x7 en guals i zones
de pas de vehicles, preu superior , col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 46,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,350 17,78000 6,22000
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A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 21,30000 14,91000

Subtotal: 21,13000 21,13000
Materials

B9FA6472P m2 Llosa de formigó VULCANO MEDITERRANI per a
paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma
rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior

1,050 19,55000 20,53000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017 15,49000 0,26000

Subtotal: 20,79000 20,79000
Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504 79,79000 4,02000

Subtotal: 4,02000 4,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31695

COST DIRECTE 46,25695
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,46257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,71952

P-56 F9F5QE1FP m2 Paviment de peces de formigó llosa Vulcano tipus
cendra, de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de
gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment
1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 47,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,350 17,78000 6,22000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 21,30000 14,91000

Subtotal: 21,13000 21,13000
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017 15,49000 0,26000
B9FA6473P m2 Llosa de formigó VULCANO cendra 60x40x7 1,050 20,05000 21,05000

Subtotal: 21,31000 21,31000
Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504 79,79000 4,02000

Subtotal: 4,02000 4,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31695

COST DIRECTE 46,77695
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,46777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,24472

P-57 F9F5QE2FP m2 Paviment de peces de formigó llosa Vulcano tipus
invidents rallat (crossing), de forma quadrada 40x 40
cm i 7 cm de gruix, preu superior , col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 50,86 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 21,30000 14,91000
A0140000 h MANOBRE 0,350 17,78000 6,22000

Subtotal: 21,13000 21,13000
Materials

B9FA6374P m2 Llosa de formigó VULCANO crossing 40x40x7 1,050 23,46000 24,63000
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017 15,49000 0,26000

Subtotal: 24,89000 24,89000
Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504 79,79000 4,02000

Subtotal: 4,02000 4,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31695

COST DIRECTE 50,35695
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,50357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,86052

P-61 F9H112EQ m2 Plataforma elevada de de mezcla bituminosa
continua en caliente tipo AC 16 surf BC 50/70 D y AC
22 bin BC 50/70 S, en 3 capas (7+5+4), con betún
mejorado con caucho, de granulometría densa para
capa de rodadura y árido granítico, extendida y
compactada, incluso riegos de adherencia.

Rend.: 1,000 14,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9J13J40 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2

3,000 0,26000 0,78000

F9H112E1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 16 surf BC 50/70 D, con betún mejorado con
caucho, de granulometría densa para capa de
rodadura y árido granítico, extendida y compactada

0,100 33,90000 3,39000

F9H11BE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 22 bin BC 50/70 S, con betún mejorado con
caucho, de granulometría semidensa para capa
intermedia y árido granítico, extendida y compactada

0,300 33,01000 9,90000

Subtotal: 14,07000 14,07000

COST DIRECTE 14,07000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,14070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,21070

P-76 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 12,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,100 17,78000 1,78000
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,050 21,30000 1,07000

Subtotal: 2,85000 2,85000
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Materials
BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per

a senyalització vertical
1,000 7,74000 7,74000

Subtotal: 7,74000 7,74000
Partides d'obra

D060M022 m3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L

0,0294 64,64000 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04275

COST DIRECTE 12,53275
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,65808

P-77 FBS1U002 u Fonament de formigó per a bàcul de 5m, HM-20 amb
dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un
dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat, inclos
perns d'ancoratge, excavació, terres a abocador i
canon, inclos colze de connexió amb tubular

Rend.: 1,000 134,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,700 17,78000 12,45000
A0121000 h OFICIAL 1A 0,700 21,30000 14,91000

Subtotal: 27,36000 27,36000
Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,400 44,16000 17,66000

Subtotal: 17,66000 17,66000
Materials

BBSZUZ1 u Conjunt de 4 espàrrecs de varilla roscada M 16  i 80
cm de llarg cargolats a una plantilla d'acer, per als
suports dels bàculs dels semàfors

1,000 28,80000 28,80000

B060300C m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

1,000 30,97000 30,97000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000 4,90000 4,90000

Subtotal: 64,67000 64,67000
Partides d'obra

F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1,000 6,62000 6,62000

F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000 16,40000 16,40000
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Subtotal: 23,02000 23,02000

COST DIRECTE 132,71000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,32710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,03710

P-78 FBS1U005 u Fonament de formigó per a bacul de 10m d'alçada,
HM-20 amb dosificació de 250 kg/m3 de ciment,
mitjançant un dau de 100 cm de costat i 130 cm de
fondària, inclos perns d'ancoratge, excavació, terres a
abocador i canon, inclos colze de connexió amb
tubular

Rend.: 1,000 185,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 1,000 21,30000 21,30000
A0140000 h MANOBRE 1,000 17,78000 17,78000

Subtotal: 39,08000 39,08000
Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,800 44,16000 35,33000

Subtotal: 35,33000 35,33000
Materials

BBSZUZ1 u Conjunt de 4 espàrrecs de varilla roscada M 16  i 80
cm de llarg cargolats a una plantilla d'acer, per als
suports dels bàculs dels semàfors

1,000 28,80000 28,80000

B060300C m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

1,400 30,97000 43,36000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000 4,90000 4,90000

Subtotal: 77,06000 77,06000
Partides d'obra

F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,400 16,40000 22,96000

F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1,400 6,62000 9,27000

Subtotal: 32,23000 32,23000

COST DIRECTE 183,70000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,83700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,53700

P-81 FD5JV01K U NOU EMBORNAL SIFONIC AMB POU PER A
AIGUES PLUVIALS, DE FORMIGO PREFABRICAT
O MAÓ MASSÍS, DE 70X30 CM DE SECCIO
INTERIOR I REIXA PRACTICABLE DE FOSA
DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS
AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA

Rend.: 1,000 219,49 €
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DE PINTURA ASFALTICA, INCLOS EXCAVACIO,
REMAT DE PAVIMENTS, RESIDUS, TOT INCLOS

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 1,000 21,30000 21,30000
A0140000 h MANOBRE 1,000 17,78000 17,78000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,800 18,40000 14,72000

Subtotal: 53,80000 53,80000
Maquinària

C200D000 h VIBRADOR D'AGULLA 0,022 1,05000 0,02000

Subtotal: 0,02000 0,02000
Materials

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,000 2,41000 4,82000
B0606210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE

CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,468 43,29000 20,26000

BD5ZV010 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA
DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS
AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA
DE PINTURA ASFALTICA

1,000 43,74000 43,74000

TE90 U PEÇA DE PVC 90º DE DIAMETRE 200mm 1,000 64,82000 64,82000
B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 0,300 4,27000 1,28000
TAP200 U TAP PVC FORMACIO SIFONIC DN200 1,000 27,14000 27,14000

Subtotal: 162,06000 162,06000
Partides d'obra

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,010 143,97000 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

COST DIRECTE 217,32000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,17320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,49320

P-89 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, inclos con de reducció

Rend.: 1,000 103,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,450 17,78000 8,00000
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 21,30000 9,59000

Subtotal: 17,59000 17,59000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 46,38000 6,26000
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Subtotal: 6,26000 6,26000
Materials

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050 73,60000 77,28000

Subtotal: 77,28000 77,28000
Partides d'obra

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,00756 116,54000 0,88000

Subtotal: 0,88000 0,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26385

COST DIRECTE 102,27385
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,02274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,29659

P-93 FDG52458 m Canalització en voreres amb 2 tubs corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, inclos excavació de rasa de 40 x 60 cm, reblert
de formigó autocompactant, HA-30/AC-E1/16/IIa,
amb additiu superplastificant, grandària màxima del
granulat 16 mm, abocat des de camió, inclos
demolicio i reposició del panot, transport de residus a
abocador i canon d'abocament.

Rend.: 1,000 48,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,300 17,78000 5,33000
A0121000 h OFICIAL 1A 0,300 21,30000 6,39000

Subtotal: 11,72000 11,72000
Materials

B067660P m3 Formigó autocompactant HA-30/AC-E1/16/IIa,
grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa

0,240 62,80000 15,07000

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100 1,84000 3,86000

Subtotal: 18,93000 18,93000
Partides d'obra

K219CC12 m2 Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de
formigó i base de formigó, de 10 a 15 cm de gruix, i 1
m d'amplada, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,400 7,87000 3,15000

G9E1110G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

0,400 21,09901 8,44000

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista

0,310 2,87000 0,89000
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Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a

instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

0,310 6,77000 2,10000

K2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

0,240 12,62000 3,03000

Subtotal: 17,61000 17,61000

COST DIRECTE 48,26000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,48260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,74260

P-94 FDG54468 m Canalització en calçada amb 4 tubs corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, inclos excavació de rasa de 60 x 80 cm, reblert
de formigó autocompactant, HA-30/AC-E1/16/IIa,
amb additiu superplastificant, grandària màxima del
granulat 16 mm, abocat des de camió, inclos
demolicio i reposició del paviment d'aglomerat o
altres, transport de residus a abocador i canon
d'abocament.

Rend.: 1,000 122,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,600 17,78000 10,67000
A0121000 h OFICIAL 1A 0,300 21,30000 6,39000

Subtotal: 17,06000 17,06000
Materials

B060300C m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

0,099 30,97000 3,07000

B067660P m3 Formigó autocompactant HA-30/AC-E1/16/IIa,
grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa

0,400 62,80000 25,12000

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200 1,84000 7,73000

Subtotal: 35,92000 35,92000
Partides d'obra

F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

0,400 6,77000 2,71000

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,400 2,87000 1,15000

M9WHUC10 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent per amplades inferiors a 2 m i fins
a 10 cm de gruix, de composició densa tipus AC
16/22 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig

1,000 48,56000 48,56000
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marshall
K2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m

de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

0,400 12,62000 5,05000

F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

1,000 10,75000 10,75000

Subtotal: 68,22000 68,22000

COST DIRECTE 121,20000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,21200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,41200

P-95 FDG5446P m Canalització en calçada amb amb tub de 500 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, per proteccio de
canonada d'aigua, inclos excavació de rasa de 60 x
80 cm, reblert de formigó autocompactant,
HA-30/AC-E1/16/IIa, amb additiu superplastificant,
grandària màxima del granulat 16 mm, abocat des de
camió, inclos demolicio i reposició del paviment
d'aglomerat o altres, transport de residus a abocador i
canon d'abocament.

Rend.: 1,000 281,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,600 17,78000 10,67000
A0121000 h OFICIAL 1A 0,300 21,30000 6,39000

Subtotal: 17,06000 17,06000
Materials

B060300C m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

0,099 30,97000 3,07000

B067660P m3 Formigó autocompactant HA-30/AC-E1/16/IIa,
grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa

0,400 62,80000 25,12000

Subtotal: 28,19000 28,19000
Partides d'obra

M9WHUC10 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent per amplades inferiors a 2 m i fins
a 10 cm de gruix, de composició densa tipus AC
16/22 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig
marshall

1,000 48,56000 48,56000

F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

1,000 10,75000 10,75000

F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

0,400 6,77000 2,71000

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,400 2,87000 1,15000
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FD7JN325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

1,000 165,01000 165,01000

K2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

0,400 12,62000 5,05000

Subtotal: 233,23000 233,23000

COST DIRECTE 278,48000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,78480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,26480

P-109 FDW5V011 U DESPLAÇAMENT D'EMBORNAL APROFITANT LA
CONNEXIO DE CLAVEGUERO D'EVACUACIO
CONSTRUIDA, INTERCEPTAN-LO AMB NOU POU
EMBORNAL DE 70X30 AMB FONDARIA FINS
INTERCEPCIÓ, AMB PEÇA EN ´´T´´ I TAPA PER
CONNEXIO SIFONICA, AMB TOTES LES FEINES
ADIENTS: ENDERROC, EXTRACCIO, CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DE RESIDUS,
CONNEXIO, PECES ESPECIALS, TOTALMENT
ACABAT. REIXA PRACTICABLE DE FOSA DUCTIL
PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS
AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA
DE PINTURA ASFALTICA

Rend.: 1,000 415,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 5,486 17,78000 97,54000
A0121000 h OFICIAL 1A 4,702 21,30000 100,15000

Subtotal: 197,69000 197,69000
Maquinària

C1101200 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,392 14,26000 5,59000

Subtotal: 5,59000 5,59000
Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,150 39,78000 5,97000

TE90 U PEÇA DE PVC 90º DE DIAMETRE 200mm 1,000 64,82000 64,82000
B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,000 2,41000 4,82000
B0F15252 u MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE

290X140X50 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

150,000 0,30000 45,00000

TAP200 U TAP PVC FORMACIO SIFONIC DN200 1,000 27,14000 27,14000
BD5ZV010 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA

DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS
AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA
DE PINTURA ASFALTICA

1,000 43,74000 43,74000
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B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 0,300 4,27000 1,28000
B0321000 m3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,500 15,15000 7,58000

Subtotal: 200,35000 200,35000
Partides d'obra

D0B34135 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080, ELABORADA A
L'OBRA I MANIPULADA A TALLER

4,000 1,86000 7,44000

Subtotal: 7,44000 7,44000

COST DIRECTE 411,07000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,11070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 415,18070

P-134 FR10001P m2 Zona ajardinada amb preparacio del terreny fisica i
quimica, hidrosembra de barreja de llavors per a
gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de
35 g/m2 i formació de rocalla

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FRB32502 m2 Formació de rocalla amb pedra calcària de 30 a 100
kg, amb minicarregadora

0,025 205,68000 5,14000

FR225415 m2 Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball
de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a
25,0 kW (20 a 34 CV) i equip subsolador amb 2
braços i una amplària de treball fins a 1,5 m, per a un
pendent inferior al 12 %

1,000 0,14000 0,14000

FR7212J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

1,000 1,40000 1,40000

FR341112 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I
d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb
tractor i fresatge de terreny amb tractor

1,000 2,11000 2,11000

FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent del 12 al 50 %

1,000 3,40000 3,40000

FR22MEU5 m2 Despedregament de terreny fluix a una fondària de
treball de 10 cm, amb tractor sobre erugues de 51,5 a
69,1 kW (70 a 94 CV) amb equip despedregador tipus
triturador, amb una amplària de treball d'1,66 a 2,65
m, per a un pendent inferior al 12 %, sense incloure la
càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor

1,000 0,47000 0,47000

Subtotal: 12,66000 12,66000

PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,66000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78660

P-137 FR61K100 ml Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1 m de
alçada, amb una densidat de 4 plantas/m.

Rend.: 1,000 39,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43G25Q u Ligustrum japonicum d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 2 l

4,000 3,35000 13,40000

Subtotal: 13,40000 13,40000
Partides d'obra

FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

4,000 6,39000 25,56000

Subtotal: 25,56000 25,56000

COST DIRECTE 38,96000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,38960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,34960
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ANNEX NÚM. 7.  ESTUDI LUMÍNIC 
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Materiales: Luminaria fabricada en inyección de aluminio acabado pintado en polvo.
Disipador interior fabricado en extrusión de aluminio acabado anodizado.
Cierre de vidrio óptico templado y juntas de estanqueidad de silicona extruida.
Colores: Gris claro (RAL 9006).
(Otros colores disponibles bajo demanda)
Dimensiones (cm): 109 x 20 x 10
Peso (Kg): 15
Superficie expuesta al viento (m²): 0,29

Aplicación: Instalación a columna y pared mediante una gama de accesorios de fijación.
El elemento se entrega en dos partes: luminaria y soportes de fijación.
(Para más información sobre los accesorios consultar www.santacole.com)

Normativas: UNE-EN 60529, UNE-EN 60598, UNE-EN 55015, UNE-EN 61000, UNE-EN 50102, UNE-EN 62031
UL 1598, UL 8750, (file E-336377)
Grados de protección: IP66 (protegido herméticamente contra la penetración de polvo y los chorros de agua),
Wet locations (ubicación mojada), IK08 (protegido contra los impactos mecánicos externos)
Clase eléctrica: Clase I (CE), Non Class II (UL)

Fuente de luz: Grupo óptico de alta eficiencia de 24, 48 ó 72 LEDs
Potencia nominal de la lámpara (W): 24-144
Potencia del sistema (W): 28-157
Intensidad de funcionamiento (mA): 350, 500 ó 700
Temperatura de color (K): 3000 / 4000
Flujo lumínico y eficacia del proyector:
3000K
IRC min80
Flujo luminoso (lm): 2802-18514
Eficacia luminosa (lm/W): 100-118

4000K
IRC tip70
Flujo luminoso (lm): 3081-19613
Eficacia luminosa(lm/W): 110-124

IP
66

IK
08

2
0

8
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109
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Cotas en cm
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Distribuciones lumínicas:
Viariaa: Type II, Type III o Type IV (según clasificación IESNA)
Flujo Hemisférico Superior (FHS): 0%

Fuente de alimentación: Driver corriente constante
Regulación:
1-10V/ DALI/ Regulación de flujo en cabecera/ Regulación automática programada
La luminaria LED puede ser regulada a través de diferentes interfaces. Estos controles permiten un control de luz individual y preciso, 
reduciendo de forma sostenible el consumo de energía.

Flujo Luminoso Constante (CLO)
Asegura una salida de lumen constante de la luminaria a lo largo de su vida útil.

Factor de potencia (cos ):

Nº LEDs
Intensidad  

(mA)
P (W) 100%, 

CLO 80%
P (W) 70%, 
CLO 80%

24

350 0.97 0.95

500 0.98 0.97

700 0.98 0.98

48

350 0.97 0.95

500 0.98 0.97

700 0.99 0.98

72

350 0.93 0.89

500 0.96 0.93

700 0.97 0.96

Tensión de funcionamiento: 220-240V 50Hz (CE) / 120-277V 60Hz (UL)
Cable recomendado:
0,6 / 1 kV 3 x 1,5 mm²
0,6 / 1 kV 5 x 1,5 mm² (prog.)
Rango de funcionamiento Ta (ºC): de -25 a 30 (700mA)
Vida útil: TM21 L70 (10k) > 60.000 h
Gracias a la optimización del diseño térmico, el flujo luminoso se mantiene hasta un 70% después de 60.000 h.
En los casos excepcionales donde la temperatura ambiente es excesiva, se puede reducir la potencia a través del
sistema de control activo (NTC), que asegura una correcta temperatura de funcionamiento.
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Viaria
Distribución TIII
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Intensidad máx. 593,70 cd/klm Viaria
Distribución TIV
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Viaria 
Distribución TII
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Intensidad máx. 573,26 cd/klm Intensidad máx. 579,34 cd/klm

Óptica viaria
IESNA TII

Óptica viaria
IESNA TIII

Óptica viaria
IESNA TIV

Referencia
Nº 

LEDs
Tªcolor

 (K)
Intensidad 

(mA)

Potencia
lámpara 

(W)

Potencia
sistema 

(W)

Flujo
luminaria 

(lm)

Flujo
luminaria

(lm/W)

Flujo
luminaria 

(lm)

Flujo
luminaria

(lm/W)

Flujo
luminaria 

(lm)

Flujo
luminaria

(lm/W)

RLF24A1xx

24

3000K 
IRC min80

350 24 28 2802 100 3248 116 3017 108

RLF24B1xx 500 34 40 3962 99 4591 115 4266 107

RLF24C1xx 700 48 56 5218 93 6047 108 5618 100

RLF24A2xx

4000K 
IRC tip70

350 24 28 3081 110 3571 128 3317 118

RLF24B2xx 500 34 40 4356 109 5048 126 4690 117

RLF24C2xx 700 48 56 5652 101 6550 117 6085 109

RLF48A1xx

48

3000K 
IRC min80

350 48 53 5905 111 6844 129 6358 120

RLF48B1xx 500 68 75 8129 108 9421 126 8752 117

RLF48C1xx 700 96 106 10706 101 12408 117 11527 109

RLF48A2xx

4000K 
IRC tip70

350 48 53 6300 119 7302 138 6783 128

RLF48B2xx 500 68 75 8697 116 10079 134 9363 125

RLF48C2xx 700 96 106 11284 106 13077 123 12149 115

RLF72A1xx

72

3000K 
IRC min80

350 72 78 8824 113 10226 131 9500 122

RLF72B1xx 500 103 112 12130 108 14057 126 13059 117

RLF72C1xx 700 144 157 15975 102 18514 118 17200 110

RLF72A2xx

4000K 
IRC tip70

350 72 78 9415 121 10911 140 10136 130

RLF72B2xx 500 103 112 12977 116 15039 134 13971 125

RLF72C2xx 700 144 157 16837 107 19513 124 18128 115
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Columnas fabricadas en tubo cilíndrico de acero S-275 JR Clase 1, de una o dos secciones en función de la altura. Acabado 
galvanizado en caliente y pintado. Columnas de 8,2 m fabricadas en tubo cilíndrico de acero S-275 JR Clase 1 acabado galvanizado en 
caliente pintado para la sección inferior y de acero inoxidable AISI 304 acabado pulido para la sección superior.
Alturas:
Una sección (Ø 127 mm): 4,7 m / 6 m 
Dos secciones (Ø 152 mm / 127 mm): 8,2 m / 9,2 m
Instalación:
Mediante placa base y pernos fijados a dado de cimentación
Distancia entre pernos:
(4,7 m / 6 m) 210 x 210 mm
(8,2 m / 9,2 m) 300 x 300 mm
Pernos: (4x) M18 x 500 incluidos
Normativas: EN 40, EN ISO 1461, EN 10025, EN 1090, ISO 12944, EN ISO 7599

Altura total 
(m)

Altura vista
(m)

Diámetro exterior 
columna (mm)

Espesor 
(mm)

Placa base
(mm)

Distancia entre 
pernos (mm)

Pernos 
(x4)

Portezuela
*Cimentación

(xyz) (mm)
Nº luminarias 

admitidas

4,7 4,5 127 3 300x300x10 210x210 M18x500 1 650x650x600 1/2

6 5,8 127 3 300x300x10 210x210 M18x500 1 650x650x600 1/2

8,2 8,0 127/152 3 400x400x10 300x300 M18x500 1/2 900x900x700 1/5

9,2 9,0 127/152 3 400x400x10 300x300 M18x500 1/2 900x900x700 1/5

*Para cálculo en terreno tipo II, según UNE-40, y suelo formado por arena suelta o húmeda de campacidad media (E0 = 4800 KN/m²), 
con cimiento de Hormigón tipo HM-20. Información no vinculante. Aconsejamos realizar comprobaciones en cada situación.
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Rama / Rama LED /  Rama LED Liviana
Soporte para fijación a columna
Gonzalo Milá, 2013

Código: RAF039 (Rama LED / Rama), RAF03L (Rama LED Liviana)
Accesorio que permite la instalación de una luminaria individual a columnas de Ø127-129 mm. 
Materiales: Brida de inyección de aluminio acabado pintado en polvo.
Tornillería de acero inoxidable.
Colores: Gris claro (RAL 9006). 
(Otros colores disponibles bajo demanda)
Dimensiones (cm): 8 x 8 x 20 (Rama y Rama LED), 8 x 7 x 19 (Rama LED Liviana)
Peso (Kg): 2 (Rama y Rama LED), 3 (Rama LED Liviana)

Aplicación: Instalación a columna mediante un accesorio de fijación. Se entrega desmontado. El elemento se puede combinar con la 
gama de producto Rama LED / Rama.
(Para más información sobre Rama LED consultar www.santacole.com) 
 
*luminaria no incluida

IP
66

IK
08

88

192
0

Cotas en cm

78

(con luminaria Rama, Rama LED o Rama LED Liviana)
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Rama / Rama LED
Soporte para fijación a pared
Gonzalo Milá, 2013

Código: RAF90 (Rama LED / Rama), RAF90L (Rama LED Liviana)
Accesorio que permite la instalación unitaria de una luminaria a pared.
Material:
Instalación mediante tacos de fijación tipo Fisher M10.
Soporte de acero inoxidable.
Brida de inyección de aluminio acabado pintado en polvo.
Tornillería de acero inoxidable.
Colores: Gris claro (RAL 9006). 
(Otros colores disponibles bajo demanda)
Dimensiones (cm): 20 x 18 x 12 (Rama y Rama LED), 21 x 19 x 15 (Rama LED Liviana)
Peso (Kg): 2 (Rama y Rama LED), 3 (Rama LED Liviana)

Aplicación: Instalación a pared mediante un accesorio de fijación. Se entrega desmontado. Obligatorio a combinar con la brida Rama 
LED / Rama. El elemento se puede combinar con la gama de producto Rama LED / Rama.
(Para más información sobre Rama LED consultar www.santacole.com) 
 
*luminaria no incluida

IP
66

IK
08 (con luminaria Rama, Rama LED o Rama LED Liviana)

Cotas en cm
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Rodes

José A. Martínez Lapeña, Elías Torres
1989

www.santacole.com

Elegante, robusto e intemporal, este aplique 
empotrable proyecta luz rasante de nula 
emisión hacia el hemisferio superior.  
El cuerpo luminoso queda protegido  
por un entramado metálico.

Elegant, robust and timeless, this recessed 
wall light projects oblique light downwards. 
The luminous element is protected by a 
metallic grille.

www.santacole.com



    Baluard del Príncep, Palma de Mallorca (Spain)

www.santacole.com

Materiales y acabados

Elemento fabricado en fundición de bronce 
acabado granallado o de aluminio acabado 
pintado en polvo color negro forja.

El cuerpo luminoso queda protegido de las 
manipulaciones exteriores por una rejilla del 
mismo material que el resto del aplique.

Luminaria 

Módulo de tecnología 
LED W 9 LED (3000 K, 350 mA)

Instalación y mantenimiento

El elemento se dispone empotrado en pared 
o soporte, fijado mediante cemento rápido o 
similar. La bovedilla incorpora dos orificios 
laterales de Ø 37 mm para la entrada y salida 
de la alimentación eléctrica.

La tecnología LED minimiza el 
mantenimiento funcional de la luminaria.

Peso

5 kg.

Luminaire
characteristics
Características
luminaria

IP
65

IK
10

Structure
Estructura

Bronze / Bronce

Aluminium / Aluminio

Painted / Pintado
RAL 7024

Materials and finishes

Made of sandblasted bronze or cast 
aluminium with a sandblasted finish and 
painted in forged black powder paint.

A metallic grille made of the same 
material as the rest of the wall light protects 
the luminous element from tampering.

Luminaire 

LED technology module
 9 LED (3000 K, 350 mA)

Installation and maintenance

Available to be recessed or fitted to a support 
structure using fast-drying cement or similar. 
The dish has two side holes of Ø 37 mm for 
power input and output.

LED technology minimises functional 
maintenance of the luminaire.

Weight

5 kg.

www.santacole.com

32

25

21

16

29

Sizes in cm
Cotas en cm
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 ANNEX NÚM. 8: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.-  MEMÒRIA 

1.1.-  OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Aquest estudi estableix durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 

prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs 

de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de 

higiene i benestar dels treballs. 

Els objectius d’aquest treball són els següents: 

- Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realització 

tècnica de l’obra. 

- Analitzar  totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 

- Definir  tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer  al llarg de la 

realització dels treballs. 

- Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir la protecció col·lectiva i 

equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 

- Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent 

Pla de Seguretat i Salut tots els que intervenen en el procés de construcció. 

- Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 

- Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 

- Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 

- Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que 

treballin en l’obra. 

- Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 

 

 

1.2.-  CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

Partint de les directrius donades pel Ajuntament segons la fitxa del polígon d’actuació urbanística 

PAU-42 de Catalunya-Castell, on el polígon es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja 

reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM, que comporta la cessió i 

urbanització dels sistema viari i del sistema d’espais lliures i zones verdes inclòs en el polígon, es 

tracta de fer una la urbanització corresponent a les voreres i espai públic situat al C/ Castell Nº 93, 

Camí de Can Padró i Avda. Catalunya, obres vinculades a l’execució del desenvolupament de 

polígon d’actuació amb una superfície de l’àmbit de 2.524,46 m2, segons recent amidament. La 

superfície a urbanitzar es de 1144,12m2 al àmbit del PAU-42 i 332,20m2 fora d’Àmbit, amb un total 

de 1476,32m2 

1.2.1.-  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La descripció detallada de les obres que comprèn el present projecte es troba  a la memòria. Tot i 

així, val a dir que el projecte planteja principalment les següents activitats: 

 

El procediment per a l’execució de les obres serà el següent: 

 
1. Localització dels serveis afectats per les obres. En fase de projecte es realitza petició 

de serveis existents mitjançant la plataforma ACEFAT, on es reflecteixen els serveis 

Cassa, Nedgia, Telefònica i Endesa. Els serveis corresponents a la xarxa de 

clavegueram i enllumenat es deuran de demanar a l’Ajuntament. 

2. Senyalització pertinent i corresponent control de seguretat i salut de l’àmbit d’obra i 

l’establiment dels diferents equips. 

3. Enderroc de la tanca i transport de runes a deixalleria. 

4. Execució de vorades i rigoles. 

5. Execució nova xarxa de clavegueram. Desplaçament d’embornals existents a l’Avda. 

Catalunya, mitjançant nous embornals sifònics ficats en vorades tipus bústia. 

Demolició reixa interceptora existent aigües avall del Camí de Can Padró i nova reixa 

interceptora abans la plataforma aixecada de projecte a la cruïlla amb l’Avda. 

Catalunya. Nova reixa interceptora abans la plataforma aixecada de projecte a la 

cruïlla amb Carrer Castell i Camí del Padró. Reixa per la recollida de les aigües 

provisional a tocar amb PMU-05). La proposta per a la nova xarxa de clavegueram 

es pot consultar al plànol nº 8: Xarxa Clavegueram. 
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6. Execució nova xarxa d’enllumenat. Una vegada realitzada la nova xarxa es 

podrà procedir al desmuntatge dels punt existents i donar servei als nous. La 

proposta de traçat per a la nova xarxa d’enllumenat es pot consultar al 

plànol nº 14: Xarxa Enllumenat. 

7. Execució de la nova xarxa d’aigua i instal·lació d’hidrant. Aquesta xarxa 

deurà de ser revisada i/o aprovada per l’empresa que s’encarregui del 

subministrament d’aigua al municipi (Cassa), sota les seus directrius. La 

proposta de traçat per a la nova xarxa d’aigua es pot consultar al plànol nº 

10: Xarxa Aigua Potable. 

8. Execució de la xarxa de gas (Nedgia). Actualment existeix xarxa de gas a la 

vorera de projecte del C/Castell i únicament es deurà de fer la connexió a la 

xarxa per donar serveis als nous habitatges. La proposta per a la nova xarxa 

de gas es pot consultar al plànol nº 16: Xarxa Gas. 

9. Execució de la xarxa de B.T. Aquesta xarxa dependrà de la potencia 

demanada per als nous habitatges i deurà de ser executada per empresa 

homologada per FECSA/ENDESA. Es preveu al pressupost partida 

pressupostaria per a l’execució de les obres. La proposta de traçat per a la 

nova xarxa de B.T. es pot consultar al plànol nº 19: Xarxa B.T. 

10. Execució de xarxa de telecomunicacions i Telefonia. La xarxa existent es 

situa al C/Santiago Rossinyol, es deurà de realitzar la connexió en aquest 

carrer i fer nova estesa de tubulars pel C/Castell, on una part del traçat es 

situarà fora d’àmbit del projecte. Aquesta nova xarxa s’emportarà fins nou 

armari emplaçat al nou habitatge al Camí de Can Padró.  La proposta de 

traçat per a la nova xarxa de telecomunicacions es pot consultar al plànol nº 

17 i 20. 

11. Execució de previsió de serveis. L’accés de vehicles al C/Castell des de el 

Camí de Can Padró es dissenyà mitjançant plataforma aixecada realitzada 

amb paviment asfàltic i la sortida de vehicles i pas de vianants del Camí de 

Can Padró a l’Avda. Catalunya també. En previsió a futurs serveis es 

contempla l’instal.lació d’ arquetes de registre.  

12. Execució de murs de formigó i adequació de la zona enjardinada. Degut al 

desnivell que hi ha entre el C/Castell i l’Avda. Catalunya, es preveu execució 

de murs  per salvar el desnivell entre ells dos. A la part mes propera al 

C/Castell es preveu una petita zona d’esbarjo amb paviment de sauló, bancs 

i papereres. Es preveu la tala d’arbrat que es situí a dins de la zona de nova vorera. 

La proposta de la zona enjardinada i murs de gabions es pot consultar al plànol nº 4: 

Planta urbanització. 

13. Execució de mur de contenció de la zona enjardinada i execució d’escales per 

accedir des de l’Avda. Catalunya i el C/Castell. Aquesta solució de comunicació 

entre els dos carres a proposta de l’ Ajuntament. 

14. Execució de pavimentació a les voreres. Una vegada realitzats els nous serveis i 

subministres al nou edifici es procedirà a la pavimentació de les voreres. 

15. Pavimentació de les plataformes aixecades a les cruïlles del C/Castell amb el Camí 

de Can Padró i Camí de Can Padró amb l’Avda. Catalunya. 

16. Col·locació de la senyalització vertical i del nou mobiliari urbà. 

17. Senyalització horitzontal i últims acabats. 

 

1.2.2.-  FASES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
La duració total de l’obra es preveu en 2 mesos. 

Les casetes s’ubicaran dins l’àmbit de les obres a poder ser. Per proporcionar seguretat i evitar 

accidents durant l’execució de les obres s’han previst unes tanques tipus Rivisa que delimitaran 

l’àmbit de la zona d’acopi i a la zona de les voreres per delimitar els passos dels vianants 

s’utilitzaran tanques mòbils d’un metre d’alçada.  Aquestes tanques s’aniran ajustant i desplaçant 

en funció de les necessitats i el ritme d’execució de les obres per part de l’empresa contractista. 

 

1.2.3.-  PERSONAL PREVIST 

Es preveu un nombre aproximat de 4 persones per equip d’execució d’obres. 

 

1.3.-  PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es 

defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de 

l’obra. 
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Moviment de terres, excavacions i terraplens 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Maquinària de compactació 

• Camions de trabuc 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

• Grups electrògens 

Sub-base i base, ferms i paviments 

• Maquinària de demolició 

• Maquinària d’estesa i compactació 

• Camions de trabuc 

• Pavimentadors 

• Regs 

• Eines manuals 

Demolicions i enderrocs 

• Maquinària de càrrega 

• Camions de trabuc 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

Estructures de formigó fetes “in situ” 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Grues 

• Eines manuals 

Pous, rases, etc. 

• Maquinària d’excavació 

• Camions 

• Formigoneres 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

Drenatges, sanejament  i canalitzacions 

• Formigoneres 

• Tubs i canonades 

• Recobriments 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 

• Conduccions 

• Generadors 

• Escomeses 

• Llums i projectors 

• Armaris 

• Estacions transformadores 

• Eines manuals 

Instal·lacions de gas combustible i altres gasos i fluids 

• Dipòsits 

• Conduccions 

• Eines manuals 

 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 

• Formigoneres 

• Col·locació paviments 

• Prefabricats 

• Camions 

• Grues 

• Eines manuals 
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Jardineria, recobriments vegetals. 

• Camions 

• Grues 

• Subministrament de plantes 

• Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió 

• Tractaments fitosanitaris 

• Eines manuals 

 

1.3.1.-  ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5. 

La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, 
en conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada 
Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la 
tecnologia de construcció que li sigui pròpia. 

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva 
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la 
metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions tècniques i 
particulars, recull les condicions i qualitat que ha reunir la proposta que presenti en el seu 
moment a l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i salut. 

En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual 

pot ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com: 

 

- Probabilitat baixa (B) 

- Probabilitat mitja (M) 

- Probabilitat alta (A) 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 

- Lleugerament danyós (LD) 

- Danyós (D) 

- Extremadament danyós (DE) 

En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 

- Trivial (T) 

- Tolerable (TO) 

- Moderat (M) 

- Important (I) 

- Intolerable (IN) 

La qualificació s’assigna segons la següent taula: 

Qualificació de les conseqüències previsibles 

Lleugerament 
danyós 

Danyós Extremadament danyós 

Probabilitat Baixa de que 
ocorri 

Risc trivial Risc Tolerable Risc moderat 

Probabilitat Mitja de que ocorri Risc Tolerable Risc moderat Risc important 

Probabilitat Alta de que ocorri Risc moderat Risc important Risc intolerable 

   

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 

- Protecció col·lectiva 

- Protecció individual 

  Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis 

auxiliars a utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les 

instal·lacions provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, per riscos 

de danys a tercers. 
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1.3.2.-  RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 

 
Activitat: Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell per trepitjades 
sobre terrenys irregulars o enfangats. 

X   X     X         X 

Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X    X     X         X 

Sobre esforços, (treballs en postures o 
sustentació de peces pesades). 

 X   X          X 

Dermatitis per contacte amb el ciment.. X     X    X         X 
Atrapament entre objectes, (ajustaments 
de canonades i segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, (tall de 
material ceràmic). 

X     X     X       X 

Estrès tèrmic, (altes o baixes 
temperatures). 

 X   X    X       X  

Sobre esforços, (treballar en postures 
obligades). 

 X   X     X    X 

Trepitjades sobre terrenys inestables. X   X    X       X 
Caigudes al mateix nivell. X   X   X      X 
 

Activitat: Demolició de paviments 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre 
runes, terrenys irregulars). 

X   X   X      X 

Projecció violenta de partícules, (ruptura 
o talls de paviments). 

X   X   X      X 

Sobre esforços (manejament d’eines 
pesades). 

 X   X    X    X 

Soroll per: (compressores; martells 
pneumàtics; espadons). 

X   X   X      X 

Pols ambiental. X   X   X      X 
Talls per manejament de materials i 
eines. 

X   X   X      X 

Vibracions, (manejament de martells 
pneumàtics; espadons). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de partícules X   X   X      X 
 
Activitat: Entibacions. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Els derivats de les operacions de càrrega 
i descarrega de fusta:  

                

Atrapaments. X     X    X       X 
Erosions. X    X   X       

Activitat: Entibacions. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes. X       X    X       
Sobre esforços X   X    X        
Els originats per fallada de l’entibació 
tradicional de fusta: 

                    

Aterrament general. X     X   X       
Aterrament de persones. X       X    X     
Inundació. X     X   X     
Cops a les persones pels components de 
l’entibació.  

X    X    X        X 

Sobre esforços per: (circulació de 
persones en postures obligades; 
Sustentació de peces de fusta pesades). 

 X   X     X    X 

Caigudes a la rasa per: (salt directe 
sobre ella; baixada a través de 
l’acodalament). 

X    X    X       

Talls i erosions, (manejament de fusta). X   X   X      X 
Trepitjades sobre objectes punxants.  X  X    X     X 
 
Activitat: Excavació de terres a màquina en rases. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc  Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Despreniments de terres, (per 
sobrecàrrega o tensions internes).  

X      X     X      X X 

Despreniments de la cantonada de 
coronació per sobrecarrega. 

X    X    X    X  

Caiguda de persones al mateix nivell, 
(trepitjar sobre terreny solt o enfangat). 

X   X   X       X 

Caigudes per persones a l’interior de la 
rasa (manca de senyalització o 
il·luminació). 

X     X    X    X X 

Atrapament de persones amb els equips 
de les màquines, (amb la cullera al 
treballar refinant). 

 X   X    X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 
Caigudes d’objectes sobre els 
treballadors. 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (generalment per alta 
temperatura). 

X   X   X      X 

Soroll ambiental. X   X   X      X 
Pols ambiental.  X  X    X     X 
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Activitat: Formigonat de ferms urbanització i d’obra civil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des de la màquina, 
(despistes o confiança pel seu moviment 
lent) 

X     X     X     X X 

Caiguda de persones al mateix nivell. X     X     X         X 
Estrès tèrmic, (insolació). X   X     X        X 
Sobre esforços, (picament 
circumstancial, refins). 

X    X      X        X 

Empenta entre camió de transport del 
formigó i la tremuja de la màquina. 

X       X    X       X 

Soroll ambiental.   X  X       X       X 
Cremades per asfalts.  X  X       X       X 
Trepitjades sobre objectes punxants.   X   X      X     X 
Els riscos derivats del treball en 
condicions meteorològiques extremes, 
(fred, calor, humitat intensos). 

X   X   X      X 

 
Activitat: Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes d’objectes, (pedres, materials, 
etc.). 

 X   X      X     X 

Cops per objectes despresos en 
manipulació manual. 

X    X     X         X 

Caigudes de persones per qualsevol 
causa. 

X     X   X      X 

Caigudes de persones al caminar per les 
proximitats d’una rasa, (absència 
d’il·luminació, de senyalització o 
d’oclusió). 

 X   X      X   X  X 

Enfonsament de les parets de la rasa, 
(absència de blindatges, utilització 
d’entibacions artesanals de fusta). 

X      X     X   X 

Interferències amb conduccions 
subterrànies, (inundació sobtada, 
electrocució). 

 X     X      X   X 

Sobre esforços, (romandre en postures 
forçades, sobrecàrregues). 

X   X    X       X 

Estrès tèrmic, (generalment per 
temperatura alta). 

X   X    X       X 

Trepitjades sobre terrenys irregulars o 
sobre materials. 

X   X   X      X 

Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 
Atrapament entre objectes, (ajustaments 
de canonades i segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre persones 
per qualsevol causa. 

X     X    X    

Atrapaments per qualsevol causa. X     X    X   X 
Pols, (tall de canonades en via seca). X   X   X      X 

Projecció violenta de partícules, (tall de 
canonades envia seca). 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (per al penduleig de la 
càrrega a braç, carregar tubs a l’espatlla). 

 X   X    X    X 

 

Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda diferent nivell per qualsevol 

causa. 

X    X   X      

Sobre esforços per manejament 

d’objectes pesats. 

 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des d’escassa 

alçada, caminar sobre l’objecte que 

s’està rebent o muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces pesades. X   X   X      X 
Talls per manejament d’eines o peces 
metàl·liques. 

X   X   X      X 

 

Activitat: Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes de material des de les capses 
dels vehicles per sobrecolmo. 

 X  X     X      X 

Caigudes de persones des de les capses 
o carrosseries dels vehicles, (saltar 
directament des d’elles al sòl). 

 X    X    X     X 

Atropello de persones, (caminar pel lloc 
destinat a les màquines, dormitar a la 
seva ombra). 

 X    X    X    X 

Bolcada de vehicles durant descàrregues 
en sentit de retrocés, (absència de 
senyalització, balisament i topes final de 
recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre terrenys 
embassats sobre fangars, (obstrucció, 
projecció d’objectes). 

X   X   X       

Vibracions sobre les persones, 
(conductores). 

 X   X    X     

Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 
Abocaments fora de control, en el lloc no 
adequat amb arrossegaments o 
despreniments. 

X    X   X      
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Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre 
terreny solts o enfangats). 

X   X   X      X 

 

Activitat: Treballs en proximitat línies elèctriques soterrades. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Els riscos propis del lloc d’ubicació de 
l’obra i del seu entorn natural.  X   X    X     

Electrocució per: (penetrar en l’àrea de 
seguretat entorn als fils; entrar en 
contacte directe amb ells).  

X      X     X       

Cremades per arc elèctric.  X        X    X       
Incendi per interferència amb la protecció 
aïllant elèctric. 

X     X   X     

 
Activitat: Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda a diferent nivell per qualsevol 
causa. 

X     X     X     X X 

Atrapament de membres, (muntatge i 
desmuntatge de la canaleta). 

X    X    X         X 

Dermatitis, (contactes amb el formigó). X   X     X        X 
Afeccions pneumàtiques, (treballs en 
ambients humits). 

X   X     X         X 

Soroll ambiental i puntual, (vibradors).  X  X     X     X 
Projecció de gotes de formigó als ulls. X    X    X       X 
Sobre esforços, (guia de la canaleta).  X   X   X   X     X 
              

 

1.3.3.-  RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 

Activitat: Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des d’altura per: 
(penduleig de càrregues sustentades a 
ganxo de grua; bastides; buits 
horitzontals i verticals).  

X     X     X     X X 

Caiguda de persones al mateix nivell per: 
(desordre, runes, paviments relliscosos). 

 X       X     X      X 

Caiguda d’objectes sobre les persones. X       X     X      X 
Cops contra objectes.   X  X      X       X 
Talls i cops en mans i peus pel 
manejament d’objectes ceràmics o de 
formigó i eines manuals. 

 X   X     X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls o 
altres parts del cos per: (tall de material 
ceràmic a cop de paletí; serra circular). 

 X    X     X    X 

Talls per utilització de màquines eina. X    X   X     X 
Afeccions de les vies respiratòries 
derivades dels treballs realitzats en 
ambients saturats de pols, (tallant totxos). 

X    X   X     X 

Sobreesforços, (treballar en postures 
obligades o forçades, sustentació de 
càrregues). 

X    X    X        X 

Electrocució, (connexions directes de 
cables sense clavilles; anul·lació de 
proteccions; cables lacerats o trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis d’elevació i 
transport de càrregues a ganxo.. 

X    X   X       

Els derivats de l’ús de medis auxiliars. X    X    X       X 
Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 
Soroll, (us de martells pneumàtics).  X  X    X     X 
 
Activitat: Electricistes. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (desordre 
d’obra o del taller d’obra). 

 X     X     X        X 

Talls a les mans pel manejament de 
màquines eines manuals. 

X     X   X       X 

Cops en membres per objectes o eines.   X  X       X       X 
Atrapament de dits entre objectes pesats 
en manutenció o braç. 

  X    X       X    X 

Trepitjades sobre objecte punxants, 
lacerants o tallants, (fragments). 

 X  X     X       X 

Contactes amb l’energia elèctrica, 
(connexions, directes sense clavilla; 
cables lacerats o trencats). 

 X    X     X   X  

Sobre esforços per sustentació 
d’elements pesats. 

X   X    X       X 

 
Activitat: Fusters. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes des d’alçada, (fallo de 
l’encofrat; us erroni del medi auxiliar; 
penduleig de la càrrega).  

X    X     X     X X 

Caigudes al mateix nivell, (desordre).  X       X     X       X 
Trepitjades sobre fragments de fusta 
solta, (torcedures). 

X       X     X       X 

Talls i erosions a les mans, (manipulació 
de la fusta). 

X    X     X        X 

Cops per sustentació i transport a 
espatlla de taules de fusta. 

X    X   X         X 

Trepitjades sobre objectes punxants.   X    X       X   X X 
Talls per manejament de la serra circular.   X    X      X     X 
Soroll ambiental i directe, (manejament 
de la serra circular). 

  X    X       X     X 
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Projecció violenta de partícules o 
fragments, (trencament de dents de la 
serra; resquills de fusta). 

 X    X     X     X 

Contacte amb l’energia elèctrica, 
(puentejar les proteccions elèctriques de 
la serra de disc; connexions directes 
sense clavilla, cables lacerats o trencats). 

  X    X      X   X   

Sobre esforços, (treballs continuats en 
postures forçades, càrrega a braç 
d’objectes pesats).  

 X  X    X     X 

 

1.3.4.-  RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR 

Activitat: Escales de ma. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (com a 
conseqüència de la ubicació i mètode de 
recolzament de l’escala, així com el seu 
ús o abús).  

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell, (com  
conseqüència de la ubicació y mètode de 
recolzament de l’escala, així com el seu 
ús o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels elements 
constituents de l’escala, (fatiga de 
material, nusos; cops; etc.). 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut a 
recolzament incorrecte, (manca de 
sabates, etc.). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral per 
recolzament sobre una superfície 
irregular. 

 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a 
defectes ocults. 

X     X       X   

Els derivats dels usos inadequats o dels 
muntatge perillosos, (empalmes 
d’escales, formació de plataformes de 
treball, escales insuficients per a l’alçada 
a salvar). 

X     X     X   

 

 

 

 

 

 

1.3.5.-  RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR 

Activitat: Camió de transport de materials. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos inherents als treballs realitzat en 

la seva proximitat. 

   X     X      X      X    

Atropello de persones per: (maniobres en 

retrocés; absència de senyalistes; errors 

de planificació; manca de senyalització; 

absència de semàfors). 

  X    X       X      

Xocs a l’entrar i sortir de l’obra per: 

(maniobres en retrocés; falta de visibilitat; 

absència de senyalista; absència de 

senyalització; absència de semàfors). 

X      X     X       

Bolcada del camió per: (superar 

obstacles; forts pendents; mitges 

vessants, desplaçament de la càrrega). 

X       X     X         

Caigudes des de la capsa al sòl per: 

(caminar sobre la càrrega; pujar i baixar 

per llocs imprevistos per a això). 

X      X    X         

Projecció de partícules per: (vent; 

moviment de la càrrega). 

X        X     X        

Atrapament entre objecte, (romandre 

entre la càrrega en els desplaçaments del 

camió). 

 X    X     X     X 

Atrapaments, (tasca de manteniment)  X   X    X     
Contacte amb la corrent elèctrica, (capsa 
hissada sota línies elèctriques). 

X      X     X     X  X  
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Activitat: Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per: (maniobres en 
retrocés; absència de senyalista; espai 
angost).  

X       X     X         

Contacte amb l’energia elèctrica, 
(sobrepassar els gàlibs de seguretat sota 
línies elèctriques aèries). 

X                       

Bolcada del camió grua per: (superar 
obstacles del terreny; errors de 
planificació). 

X      X     X        

Atrapaments, (maniobres de càrrega i 
descàrrega). 

X      X     X       

Cops per objectes, (maniobres de 
càrrega i descàrrega). 

  X     X       X       

Caigudes al pujar o baixar a la zona de 
comandaments per llocs imprevistos. 

  X   X      X       

Despreniment de la càrrega per eslingat 
perillós. 

X        X     X        

Cops per la càrrega a paraments 
verticals o horitzontals durant les 
maniobres de servei. 

X      X    X         

Soroll.  X  X    X      X 
 
Activitat: Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per: (maniobres en 
retrocés; absència de senyalista, manca 
de visibilitat, espai angost).  

  X    X       X       

Col·lisió amb altres màquines de 
moviment de terres, camions, etc., per: 
(absència de senyalista, manca de 
visibilitat; senyalització insuficient o 
absència de senyalització). 

X       X     X         

Bolcada del camió formigonera per: 
(terrenys irregulars; enfangats, passos 
propers a rases o a buidats). 

X      X     X        

Caiguda a l’interior d’una rasa, (talls de 
talussos, mitja vessant). 

X      X     X       

Caiguda de persones des del camió, 
(pujar o baixar per llocs imprevistos). 

  X     X       X       

Cops pel manejament de les canaletes, 
(empentes als operaris guia i puguin 
caure). 

  X    X      X       

Caiguda d’objectes sobre el conductor 
durant les operacions d’abocament o 
neteja, (risc per treballs en proximitat). 

X        X     X        

Cops pel cubilote del formigó durant les 
maniobres de servei. 

 X    X     X       

Atrapaments durant el desplegament, 
muntatge i desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     

Risc d’accident per estacionament en 
voreres i vies urbanes.. 

 X    X      X    X    

Activitat: Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos del transport intern:                         
Bolcada, (circular per pendents superiors 
a les admissibles). 

X        X     X         

Atrapament de persones, (manteniment). X      X     X       X 
Caiguda per terraplè, (fallada del sistema 
d’immobilització decidit). 

X      X     X       

Despreniment i caiguda durant el 
transport en suspensió. 

X         X       X      

Sobre esforços, (empenta humana). X    X    X           
Riscos del compressor en servei:              
Soroll, (models que no compleixen les 
normes de la UE; utilitzar-los amb les 
carcasses obertes). 

  X  X    X           

              
Trencament de la mànega de pressió. X      X     X         
Emanació gasos tòxics per escape del 
motor. 

  X   X     X     

Atrapament durant operacions de 
manteniment. 

X     X     X      X 

Risc catastròfic: (utilitzar el braç com 
grua). 

X      X      X    X   

Bolcada de la màquina per: (estació en 
pendents superiors a les admeses pel 
fabricant; blandons, intentar superar 
obstacles). 

X     X    X       

Caiguda des del vehicle de 
subministrament durant maniobres en 
càrrega, (imperícia). 

X     X    X      

 
Activitat: Serres per a paviments i lloses de formigó.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Contacte amb línies elèctriques 
soterrades en el paviment a tallar, (errors 
de previsió).  

X        X       X      

Atrapaments per corretges de 
transmissió, (anul·lació de carcasses). 

X      X      X      

Producció de pols durant el tall, (tall 
sense utilització de la via humida). 

X     X    X      X 

Soroll. X      X     X       X 
Sobre esforços, (govern de la màquina). X     X    X         X 
Projecció violenta de fragments del disc 
de tall, (disc inadequat o objectes 
estranys soterrats). 

  X    X      X   X X 
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Activitat: Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des de la màquina, 
(relliscar sobre les plataformes, pujar i 
baixar en marxa). 

X   X   X      X 

Caiguda de persones al mateix nivell, 
(ensopegada, imperícia, salt a la carrera 
de rases i cunetes). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic per excés de calor, 
(paviment calent i alta temperatura per 
radiació solar). 

 X  X     X     X 

Insolació.  X  X     X     X 
Intoxicació, (respirar vapors asfàltics).  X  X    X     X 
Cremades, (contacte amb aglomerats 
estesos en calent). 

 X  X    X     X 

Soroll.  X  X    X     X 
Sobre esforços, (ventament 
circumstancial de l’asfalt per a refí). 

X   X    X     X 

Atropello durant les maniobres 
d’acoblament dels camions de transport 
d’aglomerat asfàltic amb l’estenedora, 
(falta de direcció o planificació de les 
maniobres).. 

X    X    X     

Cops per maniobres brusques. X    X    X     
 
Activitat: Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, 

serres i assimilables. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls per: (el disc de tall; projecció 
d’objectes, voluntarisme; imperícia).  

 X   X    X    X 

Cremades per: (el disc de tall; tocar 
objectes calents; voluntarismes; 
imperícia). 

 X  X    X     X 

Cops per: (objectes mòbils; projecció 
d’objectes). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de fragments, 
(materials o trencament de peces 
mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  X   X    X     
Contacte amb l’energia elèctrica, 
(anul·lació de proteccions; connexions 
directes sense clavilla, calbes lacerats o 
trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 
Soroll.  X  X    X     X 
Pols.  X  X    X     X 
Sobre esforços, (treballar llarg temps en 
postures obligades). 

 X  X    X     X 

 
 
 

Activitat: Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Vibracions en membres i en òrgans 
interns.  

 X   X    X    X 

Soroll puntual, (no complir les normes de 
la UE) 

 X   X    X    X 

Soroll ambiental, (no complir les normes 
de la UE). 

 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes i partícules.  X   X    X    X 
Sobre esforços, (treballs de durada molt 
prolongada o continuada). 

 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de servei, 
(efecte fuet), per: (falta de manteniment, 
abús d’utilització; estendre-la per llocs 
subjectes abrasius o pas de vehicles). 

X    X   X      

Contactes amb l’energia elèctrica de 
línies soterrades. 

X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per recomençar el 
treball desprès de deixar clavat el martell 
al lloc.  

 X   X    X     

 
Activitat: Taula de serra circular per a fusta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls amb el disc per: falta dels 
empentadors; falta o anul·lació de la 
carcassa protectora i del ganivet divisor).  

  X   X     X   X X 

Abrasions per (disc de tall; la futas a 
tallar). 

 X    X     X   X X 

Atrapaments: (falta de la carcassa de 
protecció de politges). 

 X    X     X    X 

Projecció violenta de partícules i 
fragments, (esberles; dents de la serra). 

X     X   X      X 

Sobre esforços, (tall de taulons; canvis 
de posició). 

X     X    X        X 

Emissió de pols de fusta.  X  X     X      X 
Soroll.  X  X     X      X 
Contacte amb l’energia elèctrica, 
(anul·lació de les proteccions; connexió 
directa sense clavilles, cables lacerats o 
trencats). 

 X   X    X   X  

Trencament del disc de tall per 
rescalfament. 

X     X    X  X  
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Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Soroll   X  X    X         X 
Atrapament pel picó, (imperícia; 
distracció; falta d’un anell perimetral de 
protecció). 

X    X    X       X 

Cops pel pico, (arrossegament per 
imperícia). 

X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament del picó.  X  X     X     X 
Explosió, (durant l’abastament de 
combustible, fumar). 

X      X   X         

Màquina en marxa fora de control. X     X   X     X 
Projecció violenta d’objectes, (pedra 
fracturada). 

X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell, (imperícia, 
distracció, fatiga). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (treballs amb fred o calor 
intens). 

X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 
Sobre esforços, (treballs en jornades de 
llarga durada). 

X   X   X      X 

 
Activitat: Pistola automàtica clavament claus. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Impactes acústics derivats de l’alt nivell 
sonor del disparo pel que la manega i per 
al personal del seu entorn proper.  

  X   X     X     X 

Disparo inapropiat sobre les persones o 
les coses, (disparo fora de control). 

X       X   X       

Disparo a tercers per creuament total del 
clau a través de l’element a rebre el 
disparo. 

X      X   X        

Els derivats de la manipulació dels 
cartutxos d’impulsió, (explosió fora de 
control). 

X     X   X        

Projecció violenta de partícules, 
(fragments de ceràmica). 

X       X    X      X 

Sobre esforços, (treballar en postures 
obligades durant llarg temps). 

X    X    X        X 

Soroll.  X   X    X   X  
 
Activitat: Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Projecció violenta de grapes por:                
Trets fora de control. X   X   X      X 
Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 
Engarrotament dels elements de 
comandament. 

X   X   X       

Activitat: Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 
Error humà.  X  X    X     X 
Els riscos derivats de la utilització de 
sobrepressió per a accionament de la 
pistola: 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      
Rebentada del circuit. X    X   X      
Els riscos derivats de la projecció dels 
fragments del fil metàl·lic d’injecció de 
claus o grapes: 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      
Soroll puntual, (pot arribar entorn als 120 
db-A). 

 X   X    X    X 

 
Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello per qualsevol causa.  X      X     X         
Lliscament lateral o frontal de la màquina.  X       X     X         
Màquina en marxa fora de control X         X     X       
Bolcada de la màquina. X         X     X   X   
Caiguda de la màquina a rases, (treballs 
en els laterals; trencament del terreny per 
sobrecàrrega). 

X         X    X        

Caiguda per pendents, (treballs al costat 
de talussos, talls i assimilables). 

X        X     X        

Bolcada de la màquina per: (circulació 
amb el culler elevat o carregat; 
imperícia). 

X        X     X       

Xoc contra altres vehicles X     X       X        
Contacte amb les línies elèctriques aèries 
o soterrades. 

X       X       X  X X  

Interfer. amb infrastructures urbanes.                 
Desploms de les parets de les rases.  X   X    X     
Incendi, (abastament de combustible 
fumar; emmagatzemar combustibles 
sobre la màquina). 

X    X   X    X   

Cremades, (treballs de manteniment; 
imperícia). 

X    X   X     X 

Atrapament, (treballs de manteniment; 
imperícia; abús de confiança). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes, (trencament 
de roques). 

X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X    X    X 
Cops, (treballs de refí de terrenys; 
treballs en proximitat a la màquina). 

 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental, (treball a l’uníson 
de varies màquines, cabines sense 
insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions, (cabines sense aïllament).  X    X     X    X 
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Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Els riscos derivats dels treballs realitzats 
en ambients saturats de pols, 
(pneumoconiosis; cossos estranys en 
ulls). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic per: (cabines sense 
calefacció ni refrigeració). 

 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre 
terrenys solts, demolits). 

X    X   X     X 

Projecció violeta de fragments de terreny.  X   X    X    X 
Sobre esforços, (tasques de 
manteniment, transport a braç de peces 
pesades). 

X   X   X      X 

 
Activitat: Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello per qualsevol causa.  X       X     X      
Màquina en marxa fora de control, 
(abandono de la cabina de comandament 
amb la màquina en marxa; trencament o 
fallo dels frens, falta de manteniment). 

X      X     X      

Bolcada per: (fallo del terreny o inclinació 
superior a l’admissible pel fabricant de la 
màquina). 

X       X     X      

Caiguda de la màquina per pendents, 
(treballs sobre pendents superiors a les 
recomanades pel fabricant, trencament 
de frens, falta de manteniment). 

X       X     X      

Xoc contra altres vehicles, camions o 
altres màquines per: (senyalització 
insuficient o inexistent; errada de 
planificació de seqüències). 

X       X     X      

Incendi, (manteniment; emmagatzemar 
productes inflamables sobre la màquina; 
falta de neteja). 

 X  X    X     X 

Cremades, (manteniment).  X  X    X     X 
Projecció violenta d’objectes, (pedra; 
grava fracturada).  

X    X   X      

Caiguda de persones al pujar o baixar de 
la màquina, (pujar o baixar per llocs 
imprevistos). 

 X   X    X    X 

Soroll, (cabina de comandament sense 
aïllament). 

 X  X    X     X 

Vibracions, (cabina de comandament 
sense aïllament). 

 X  X    X     X 

Insolació, (lloc de comandament sense 
ombra, al descobert). 

 X  X    X     X 

Fatiga mental, (treballs en jornades 
contínues de llarga i monòtona durada). 

 X   X    X     

Atrapaments per bolcada, (cabines de 
comandament sense estructures contra 
les bolcades). 

 X    X    X    

Activitat: Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Estrès tèrmic per: (excessiu fred o calor; 
falta de calefacció o de refrigeració). 

 X  X    X     X 

 

Activitat: Foradador elèctric portàtil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços, (foradador de longitud 

important).  

X    X    X         X 

Contacte amb l’energia elèctrica, (falta de 

doble aïllament; anul·lació de presa de 

terra; carcasses de protecció trencades; 

connexions sense clavilla, cables lacerats 

o trencats). 

  X    X     X   X   

Erosions a les mans. X    X    X        X 

Talls, (tocar arestes, neteja del 

foradador). 

X    X    X        X 

Cops al cos i ulls, per fragments de 

projecció violenta. 

X       X    X      X 

Els derivats del trencament de la broca, 

(accidents greus per projecció molt 

violenta de fragments). 

X     X    X      X 

Pols.  X  X      X       X 

Caigudes al mateix nivell per: (trepitjades 
sobre materials, torçades; talls). 

 X  X     X       X 

Soroll.  X  X     X     X 
Vibracions.  X  X    X     X 
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1.3.6.-  RISCOS PER LES INSTAL·LACIONS DE L’OBRA 

Activitat: Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (desordre; usar 
mitjans auxiliars deteriorats, improvisats 
o perillosos).  

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell, (treballs al 
costat de talls del terreny o de lloses; 
desordre; usar mitjans auxiliars 
deteriorats, improvisats o perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes; (excés de 
confiança; empalmes perillosos; puenteig 
de les proteccions elèctriques; treballs en 
tensió; imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X     
Trepitjades sobre materials solts. X   X   X      X 
Punxades i talls per: (filferros; cables 
elèctrics; tisores, alicates). 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (transport de cables 
elèctrics i quadres; manejament de guies 
i cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació de guies. X   X   X      X 
Talls i erosions per manipulació amb les 
guies i els cables. 

X   X   X      X 

Incendi per: (fer foc o fumar junt a 
materials inflamables). 

X    X  X X    X X 

 

1.3.7.-  RISCOS DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

Activitat: Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les 
instal·lacions provisionals per als treballadors de mòduls 
prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atrapament entre objectes durant 
maniobres de càrrega i descàrrega dels 
mòduls metàl·lics.  

X     X    X     X 

Cops per penduleigs, (intentar dominar 
l’oscil·lació de la càrrega directament 
amb les mans; no usar cordes de guia 
segura de càrregues). 

X     X     X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls, 
(pols de la capsa del camió; pols dipositat 
sobre els mòduls; demolició de la 
cimentació de formigó). 

X    X    X       X 

Caiguda de càrrega per eslingat perillós, 
(no usar aparells de descàrrega a ganxo 
de grua). 

X     X    X     X 

Dermatitis per contacte amb el ciment, 
(cimentació). 

X   X   X      X 

Contactes amb l’energia elèctrica.   X    X     X   X X 

 
 
Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. Aquests riscos 

adquiriran especial rellevància quan en el traçat de l’obra hagi d’interferir amb instal·lacions de gas 

no elèctriques. 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la 

instal·lació de les canonades, així  com el canvis que pateixin en la seva periodicitat. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista 

adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la 

realització de l’obra. 

 

1.3.8.-  RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el 

personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A 

mode general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de 

protecció individual adequats. 

La prevenció per a aquests riscos són com prevenció col·lectiva la senyalització de la zona de 

treball si és a la via pública. 

Com mitjans de protecció més eficaces per al treballador ens podem remetre als medis de protecció 

individual com són els guants, vestits impermeables, mascarilles, el casos. És important que la 

professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball que faran reduir 

els sinistres de forma important. 

 

1.3.9.-  RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit peatonal i rodat en la proximitat de l’obra. 

Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura de rases i 

pous. 

Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 

 

 

 



Projecte d’Urbanització, PAU-42. Catalunya-Castell a Palau de Plegamans                  15 

 

 

1.4.-  MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

 

1.4.1.-  PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR EN L’OBRA 

 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la 
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

- En excavació i explotació de pedreres 

 . Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 

 . Barana de limitació i protecció. 

 . Cinta d’abalisament. 

 . Entibacions per a rases. 

 . Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

 . Baranes. 

 . Senyals de tràfic. 

 . Senyals de seguretat. 

 . Detectors de corrents erràtiques. 

 . Marquesines o passadissos de seguretat. 

 . Regat de pistes. 

 . Topalls d'abocadors. 

 . Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 

- En transport, abocament, estès i compactació 

 . Tanques de limitació i protecció. 

 . Barana de balisament. 

 . Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

 . Senyals de tràfic. 

 . Senyals de seguretat. 

 . Regat de pistes. 

- En formigons 

 . Il·luminació d'emergència. 

 . Passadís de seguretat. 

 . Barana de limitació i protecció. 

 . Cinta d’abalisament. 

 . Senyals de seguretat. 

 . Baranes. 

 . Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

- En soldadures 

 . Vàlvules antiretorn. 

- En riscos elèctrics 

 . Interruptors diferencials. 

 . Preses de terra. 

 . Transformadors de seguretat. 

 . Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

- En incendis 

 . Extintors portàtils. 

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua. 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se 

adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles 

alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de 

mà cada 15 metres com a màxim. 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint 

pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent elèctric. En 

aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de 

coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 
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Si la línia té més de 25 KV l'aproximació màxima serà de 6 metres. 

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la 

seva correcció si procedís. 

 

1.4.2.-  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut 

resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats 

individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. 

Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat: 

- Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 

- Peces reflectants. 

- Botes de seguretat de lona (classe III). 

- Botes de seguretat de cuir (classe III). 

- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes dielèctriques. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma. 

- Guants de soldador. 

- Guants dielèctrics. 

- Faixa contra les vibracions. 

- Cinturó de seguretat de subjecció. 

- Cinturó de seguretat de caiguda. 

- Cinturó antivibratori. 

- Armilla reflectant. 

- Màscara antipols. 

- Canellera contra les vibracions. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Protectors auditius. 

- Pantalla de seguretat per a soldador elèctric. 

- Polaines de soldador. 

- Maniguets de cuir. 

- Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 

- Davantals de cuir. 

- Ulleres per a soldadura autògena. 

 

1.4.3.-  PREVENCIÓ ESPECÍFICA 

 

• Cops i atrapaments per demolicions 

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir de 

mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 

S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris inestables, 

que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les demolicions en el 

moment de les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari. 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i evitar 

riscs. 

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i 

portàtils, prohibint la presència de personal. 

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de personal 

en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere. 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els 

treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
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El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 

necessari. 

• Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa 

vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció 

Facultativa de l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 

aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

• Pols per circulació, vent, etc. 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

• Atrapaments 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 

indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat 

de seguretat. 

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 

seguretat. 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 

protegides. 

• Caigudes a diferent nivell 

S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d'excavacions, 

etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’abalisament. 

• Caigudes a mateix nivell 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a 

cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de seguretat.  

• Caigudes d'objectes 

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes i 

pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra. 

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibició 

de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent 

sòcol. 

Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 

• Electrocucions 

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 

mA) i presa de terra. 

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial 

d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

• Èczemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, fossats, 

gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

• Projecció de partícules 

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 

Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
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Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 

Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

• Cremades 

Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 

Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï 

la calor que els arribi als peus. 

• Incendis-Explosions 

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, 

serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 

Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antiretorn. 

• Vibracions, lumbàlgies 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 

operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 

trencadors, portaran cinturó antivibratori.  

• Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els 

treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

• Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran 

gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 

• Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 

acústiques. 

• Ensorraments d'excavacions 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal 

d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de 

reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 

• Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 

utilitzaran caretes. 

• Radiacions 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 

• Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, 

augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies 

elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 

 

Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, 

acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 

 

1.5.-  SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització 

adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva finalitat. 

 

1. - Senyalització dels riscos del treball 

Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 

decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos 

existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 

d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a 

mode informatiu. 

- Advertència risc elèctric 

- Advertència explosió 

- Banda d’advertència de perill 
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- Prohibit el pas a vianants. 

 

2. - Senyalització vial 

Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la 

presència o veïnat del trànsit rodat. En conseqüència, és necessari instal·lar l’oportuna 

senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. 

El perill de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització . La 

senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

- Con d’abalisament TB-6 

- Piquets d’abalisament. TB-7 

- Balisa de cantó dret. TB-8 

- Balisa de cantó esquerre. TB-9 

- Captafars. TB-10. 

- Garlanda de plàstic TB-13 

- Llum ambre alternativament intermitent. TL-3 

- Línia de llums grogues fixades TL-7. 

- Cascada en línia de llums grogues TL-8. 

- (manual) Bandera roja. TM-1 

- Prioritat al sentit contrari. TR-5. 60 cm. 

- Entrada prohibida. TR-101. 60 cm. 

- Limitació d’amplada. TR-204. 60 cm. 

- Prohibit l’estacionament. TR-308. 60 cm. 

- Distància començament/fi de perill TS-800. 

- Triangular perill TP-15a*. 'ressalt' 60 cm. 

- Triangular perill TP-17. 'estretament de la calçada' 60 cm. 

- Triangular perill TP-18. 'obres' 60 cm. 

- Triangular perill TP-25. 'circulació 2 sentits' 60 cm. 

- Triangular perill TP-30. 'esglaó lateral' 60 cm. 

 

1.6.-  FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

 

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs segur a 

utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció. 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de tal 

forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, 

de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions 

col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció. 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut 

que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les. 

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús de 

les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les persones 

de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el 

citat fi. 

 

1.6.1.-  SERVEIS COMUNS 

 

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i 

un WC tipus Poly Klyn o similar. 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 

menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 
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1.6.2.-  SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS 

 

• Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 

potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

• Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

• Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de 

traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista de telèfons i direccions 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid 

transport dels accidentats als centres d’assistència. 

 

1.7.-  PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

 

Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent.  

Es col·locaran cartells que prohibeixin l’entrada de persones i vehicles aliens.  

 

1.8.-  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS 

 

Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal·lacions 

provisionals per a l’ús dels treballadors. 

Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls metàl·lics 

prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. 

Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si té la 

suficients solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però digne. El plec de 

condicions, els plànols i els amidaments aclareixin les característiques tècniques d’aquests mòduls. 

Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els possibles desperfectes que la seva 

ubicació hagi produït. 

Amb referència a les escomeses provisionals s’instal·laran les necessàries segons les condicions 

d’infraestructura que ofereix el lloc de treball per a les escomeses elèctrica, d’aigua potable i 

desguassos, no presenten problemes d’amidament per a la prevenció de riscos laborals. 

1.9.-  SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ 

 

1.9.1.-  SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I 
SALUT, I DOCUMENTS DE NOMENAMENTS 

 

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les 

condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut. 

El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels mitjans 

del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tècniques i particulars. 

La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra 

previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 

El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 

1° Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un part de magatzem que es defineix al 

plec de condicions tècniques i particulars. 

2° Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja 

inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats 

rebutjables. 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el 

Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i ser 

coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de 
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Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant 

als contractistes com als subcontractistes): 

· Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 

· Document de nomenament del senyalista de maniobres. 

· Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho 

requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i particulars. 

. Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballadors que van a 

realitzar. 

. Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en 

matèries de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la 

que van a intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent. 

 

1.9.2.-  PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

 

- Local farmaciola de primer auxilis 

Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, és 

necessari dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primers 

atencions sanitàries als possibles accidentats. 

El contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions tècniques i 

particulars de seguretat i salut i en les literatures dels amidaments i pressupost. 

A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista haurà de constar la 

ubicació, així com la dotació de dita farmaciola. 

- Medicina Preventiva 

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els 

reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els 

preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà 

puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per 

ell per a aquesta obra. 

Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en matèria 

d’accidents i assistència sanitària. 

- Evacuació d’accidentats 

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista mitjançant la 

contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, a 

través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec de condicions tècniques i 

particulars. 

1.10.-  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

 

El pressupost d’execució material de les partides que constitueixen l’Estudi de Seguretat i Salut, 

ascendeix a DOS  MIL SIS-CENTS DOS  EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (2.602,35 €).  

1.11.-  DOCUMENTS DEL PRESENT DOCUMENT DE SEGURETAT I SALUT 

 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

 

Cerdanyola del Vallès, Setembre de 2018 

L’autor del projecte 

 

 

 

Josep Esteve i Torondel 

Arquitecte. 

Col·legiat Nº 28,101-8 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BASICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la 
UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
     - Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat 
per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 
36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias" 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Características generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimintos orgánicos sobre 
el alambre. Recubrimientos de PVC" 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
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Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les 
excepcions següents: 
    - Malles electrosoldades 
    - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma 
UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+-----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció  ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦ 
¦----------¦--------------------¦---------¦ 
¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦ 
¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦ 
¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦ 
¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦ 
¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦ 
¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦ 
¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦ 
¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦ 
¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦ 
¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació  ¦ 
¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦de rotura   ¦fs/fy    ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦>= 14%      ¦>= 1,05  ¦ 
¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦>= 12%      ¦>= 1,05  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lìm elàstic¦ Resist  ¦Relació     ¦Allarg.de  ¦Allarg ¦Relació¦ 
¦          ¦  Re (MPa) ¦a la     ¦Re-real/    ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal  ¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦            ¦5 diametres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦------------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦B 400 SD  ¦ >= 400    ¦>= 480   ¦>= 1,20     ¦>= 20%     ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦B 500 SD  ¦ >= 500    ¦>= 575   ¦>= 1,25     ¦>= 12%     ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
 
Composició química: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦ 

¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
          - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm:  >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm:  >= 96% secció nominal 
     - Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
+-----------------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal e ¦  Diferència màxima  ¦ 
¦     (mm)          ¦        (mm)         ¦ 
¦      6            ¦         1           ¦ 
¦      8            ¦         1           ¦ 
¦     10            ¦       1,50          ¦ 
¦     12            ¦       1,50          ¦ 
¦     14            ¦       1,50          ¦ 
¦     16            ¦       2,00          ¦ 
¦     20            ¦       2,00          ¦ 
¦     25            ¦       2,00          ¦ 
¦     32            ¦       2,50          ¦ 
¦     40            ¦       2,50          ¦ 
+-----------------------------------------+ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
    - En el cas de productes certificats: 
         - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
         - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
         - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als 
arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
         El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 
corresponents a la partida servida. 
    - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
         - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
         - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
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         - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
         - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 
armaduras de hormigón armado. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B148C580,B148B580,B14899A0,B1489690,B1481242,B1483243,B146J364,B146P470,B1465275,B1465376,B
1461110,B145K397,B145C002,B1453310,B1446004,B142CD70,B142AC60,B1423230,B1421110,B1411117,B1
485800. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador. 

- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora 
de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat 
del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu 
defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por 
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual 
constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà 
regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 
cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, 
s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap 
hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant 
en cap cas els 0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, 
encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 
- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat 
sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, 
còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés 
casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, 
ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura 
que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de 
ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la 
irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 
vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de 
l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió 
del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures 
i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 
reblons. 
-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  
també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a 
l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el 
seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans 
apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la 
morfologia de l’usuari. 
-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin 
constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del 
RD 773/1997, de 30 de maig. 
-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 
 
 
 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
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-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
-  Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents 
dades: 
-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria 
y Tecnología. 
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS 
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AA211A. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
     - Angles:  ± 1 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar 
en contacte amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZAF0A. 
 

 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a reixats metàl.lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca mòbil de malla metàl.lica. 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes 
d'apertura. 
 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
 
PAL DE PLANXA: 
Toleràncies: 
     - Alçària:  ± 1 mm 
     - Diàmetre:  ± 1,2 mm 
     - Rectitud:  ± 2 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar 
en contacte amb el terra. 
 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans 
mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del 
color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 

- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 0,1 kg/l 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAC013,BBBAB117,BBBAD027,BBBAD007,BBBAF007. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal 
lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, 
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions 
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent 
forma: 
- Senyal de prohibició: 
Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: 
Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: 
Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: 
Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de 
salvament. 
- Senyal indicativa: 
Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: 
Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una 
determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: 
Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: 
Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: 
Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma 
de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent“: 
Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de 
descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de centrar 
en: 

-  Atraure l’atenció del destinatari. 
-  Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
-  Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
-  Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
-  La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 
-  Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex 
VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
-  Riscos, prohibicions i obligacions. 
-  Riscos de caigudes, xocs i cops. 
-  Vies de circulació. 
-  Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
-  Equips de protecció contra incendis. 
-  Mitjans i equips de salvament i socors. 
-  Situacions d’emergència. 
-  Maniobres perilloses. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons especificacions de la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
UNE 48-103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
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UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC19000,BBC1KJ04,BBC1GFJ2. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Materials de reforç per a les senyalització de les carreteres. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garnalda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl.lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat 
i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col.locació en posició 
vertical. 
 
LLUMS: 
Ha de disposar d’un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en funció de 
les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
 
PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que 
va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
 
GARNALDA: 
Ha d’estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures >= 345 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
     - Planor ± 1 mm/m 
     - Angles ± 1 mm 
 
BARRERA DE PVC 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la 
seva col.locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
LLUM: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. Ha d’anar 
acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar 
en contacte amb el terra. 
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BARRERA DE PVC: 
Subministrament i emmagatzematge: sense que s’alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CINTA, GARNALDA REFLECTORA, TANCA METAL.LICA I BARRERA DE PVC 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, LLUMS I GARNALDA LLUMINOSA: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T „Sobre señalización, balizamiento y defensa de las Carreteras en lo referente a 
sus materiales constituyentes“ 
 
 
BBL - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS 
BBL1 - SENYALS PROVISIONALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBL1AHA2. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Plaques de senyalització per a proteccions de vialitat provisionals amb pintura reflectora. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar format per l'estampació d'una planxa blanca d'acer dolç de primera fusió, recoberta amb 
l'acabat de làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
La superfície metàl.lica ha de ser neta, sense corrosió ni defectes que puguin perjudicar la percepció del senyal. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Ha d'estar preparat per a la unió amb l'element de suport per mitjà de cargols o abraçadores. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Les parts reflectores han de ser capaces de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 
en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48-073 i UNE 48-
060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 
superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el 
toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial que puguin perjudicar la percepció del senyal. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de complir les 
especificacions establertes a la norma UNE 135-330. 
Gruix de la placa 1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral 25 mm 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a) Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a) Ha de complir 
Resistència a l'impacte (UNE 48-184) Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135-330) Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330) Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330) Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330) Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330) Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330) Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330) Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135-331 
L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel.lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial 
Condicions de la pel.lícula seca de pintura: 
     - Brillantor especular a 60°C > 60% 
     - Adherència Valor assaig 4.4 > 1 
      No han d'aparèixer dents de serra 
     - Resistència a l'impacte (assaig 4.5) Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
          - Immediatament després de l'assaig Sense ampolles, arrugues 
           ni reblaniments 
          - A les 24 hores Brillantor especular >= 90% brillantor 
           abans d'assaig 
     - Resistència a la boira salina Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
          - No ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
     - Envelliment artificial Ha de complir les condicions art. 3.7. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331. 
Toleràncies: 
     - Gruix ± 0,2 mm 
     - Amplària del reforç perimetral ± 2,5 mm 
Condicions de la làmina reflectora: 
     - Gruix de la làmina reflectora <= 0,3 mm 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) Ha de complir 
     - Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100) >= 40 
- Intensitat reflexiva 
       sota pluja artificial >= 90% del valor original 
  (angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°) 
- Retracció: 
          - Al cap de 10 min < 0,8 mm 
          - Al cap de 24 h < 3,2 mm 
     - Resistència a la tracció > 1 kg/cm 
     - Allargament > 10% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl.lic. A l'exterior ha 
de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T "Sobre señalización, balizamiento y defensa de las Carreteras en lo referente sus 
materiales constituyentes" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras." MOPU. 
* UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero 
galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa." 
* UNE 135-330-93 EXP "Señalización vertical. Señales metálicas retrorreflectantes mediante láminas con 
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo." 
* UNE 135-331-94 "Señalización vertical. Señales metálicas, zona no retroreflectora, pinturas. Características y 
métodos de ensayo." 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2BB00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les 
especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer:  A-42 b 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 
taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica en el 
projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes característiques 
que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus S 235 
JR(UNE_EN 10025) 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió 
que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent>=32,5 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Recobriment armadures:  - 0 cm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
*EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
*UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricación y ensayos. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG42429D. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S’han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de 
corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada 
amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades 
al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal.lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes o 
altres parts movibles de l’interuptor. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge y el desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de 
treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjanits diferents als específicament 
destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització 
definida. 
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades 
com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper 



   
Projecte d’Urbanització, PAU-42. Catalunya-Castell a Palau de Plegamans 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS                         15 
  

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores 
fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan 
l’interruptor estigui instal.lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar clarament 
marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part 
mòbil de l’interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver l’esquema de 
connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat anterior. 
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de 
l’interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de 
portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els 
borns de connexió per a la unió amb l’interruptor. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal.lació de l’interruptor. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo 
de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas 
generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD12220. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 
14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir 
totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+-----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres  ¦ 
¦---------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300    ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
     - Llargària:  ± 3 mm 
     - Diàmetre:  ± 0,2 mm 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW42000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes 
seccionadores o interruptors manuals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, 
en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de 
connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o 
d'una placa de connexió a terra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 
BM31 - EXTINTORS MANUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Extintors manuals de pols seca, pols seca polivalent o anhídrid carbònic amb pressió incorporada i amb acabat 
pintat o cromat. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser estanc, resistent a la pressió interna i a les vibracions (UNE 23-110). 
El cos de l'extintor ha de ser d'acer soldable o d'alumini pur troquelat. 
Totes les parts del cos de l'extintor i les soldades a ell, han de ser de materials compatibles. 
Els materials d'aportació han de ser compatibles amb l'acer per a produir soldadures amb propietats equivalents 
a les especificades pel material base. 
Les ampolles que es puguin col.locar de peu han de mantenir un espai de 5 mm entre el cos del fons sotmès a 
pressió i la superfície horitzontal, o bé aquest fons ha de tenir un gruix de 1,5 vegades el gruix mínim de la paret 
del cos. 
Les soldadures que contribueixin a la resistència a la pressió han d'estar fetes amb soldadura automàtica. 
No hi poden haver soldadures a les zones amb variacions de forma. 
Les peces unides han d'estar executades i fixades al cos de l'extintor sense produir tensions perjudicials ni risc 
específic de corrosió. 
Classes de foc per al que son útils els extintors: 
+-------------------------------------------+ 
¦ Extintors         ¦   Classe foc          ¦ 
¦                   ¦-----------------------¦ 
¦                   ¦ A ¦ B ¦ C ¦ Elèctric  ¦ 
¦-------------------¦---¦---¦---¦-----------¦ 
¦ Pols seca         ¦   ¦ x ¦ x ¦    x      ¦ 
¦ Pols polivalent   ¦ x ¦ x ¦ x ¦    x      ¦ 
¦ Anhídrid carbònic ¦   ¦   ¦   ¦    x      ¦ 
+-------------------------------------------+ 
Han de tenir una eficàcia:  >= 21A-113B 
Composició química de l'acer del cos de l'extintor: 
- Contingut de C: 
          - Acer no austenític:  <= 0,25% 
          - Acer austenític:  <= 0,03% 
     - Contingut de S:  <= 0,05% 
     - Contingut de F:  <= 0,05% 
Característiques físiques de l'acer del cos de l'extintor: 
     - Coeficient d'allargament:  > 16% 
     - Resistència a la tracció:  <= 580 MPa 
Ampolles de gas propulsor: 
     - Material:  Acer, alumini o aliatge d'alumini 
     - Volum:  <= 500 cm3 
El cos de l'extintor ha de portar per embutició del metall o per gravat, com a mínim, les inscripcions següents: 
- Marca del fabricant 
- Número de sèrie o del lot 
- Any de fabricació 
- Pressió de prova en bar 
Les ampolles de gas propulsor han de portar, ben visibles, com a mínim, les dades següents: 
- Massa real en buit, en grams 
- Massa teòrica amb càrrega, en grams 
- Massa d'anhídrid carbònic, en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit, en bar 
- Any de fabricació 
- Marca o nom del fabricant 
 
EXTINTORS PINTATS: 
Ha d'anar esmaltat al foc, de color vermell (UNE 1-115). 
 
 

EXTINTORS DE POLS SECA I POLS SECA POLIVALENT: 
La pressió d'impulsió de l'agent extintor ha de ser donada per un gas inert contingut dins del propi recipient. 
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de: 
- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Vàlvula de seguretat 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat la palanca 
d'accionament de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 
Càrrega extintors <= 3 kg:  A la boca de sortida hi ha d'haver un broc. 
Càrrega extintors > 3 kg: A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega acabada amb un broc. 
Pressió tarada de la vàlvula de seguretat:  0,8 x pressió de prova 
 
EXTINTORS D'ANHÍDRID CARBÒNIC: 
Han de tenir un dispositiu de descàrrega de pressió. 
La pressió d'impulsió de l'agent extintor la dona el propi agent. 
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de: 
- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Disc de ruptura a la vàlvula de sortida 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat la palanca 
d'accionament de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 
Càrrega extintors <= 5 kg: A la boca de sortida hi ha d'haver un broc amb forma de botzina. 
Pressió tarada del disc de ruptura:  186 bar 
Extintors amb càrrega >= 5 kg: 
- A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega amb un broc protegit per un difusor amb forma de botzina. 
     - Llargària mànega:  >= 400 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- La pressió de servei 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
Ha de portar una etiqueta en que s'indiquin, de forma indeleble i ben visible, les dades següents: 
- Nom del fabricant o importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat 
- Tipus de foc que apaga (UNE 23-110) 
- Recomanacions restrictives 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponent al registre del tipus 
Aquesta etiqueta ha de ser fàcilment llegible amb l'extintor col.locat en el seu emplaçament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MIE-AP5 "Instrucción técnica complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión." 
ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a 
presión 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
UNE 23-110-90 (1) 1M "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1: designación, 
eficacia; hogares tipo para fuegos de clase A y B. (Versión oficial EN 3-1/A1:1987)." 
UNE 23-110-75 (1) 1R "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-
1:1975)." 
UNE 23-110-78 (1) ERRATUM "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-
1:1975)." 
UNE 23-110-80 (2) 1R "Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-2:1978)." 
UNE 23-110-94 (3) 1R "Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la presión y 
ensayos mecánicos. (Versión oficial EN 3-4:1994)." 
UNE 23-110-84 (4) "Extintores portátiles de incendios. Parte 4: cargas y hogares mínimos exigibles. (Versión 
oficial EN 3-4:1984; EN 3-4/AC1:1984)." 
UNE 23-110-85 (5) "Extintores portátiles de incendios. Parte 5: especificaciones y ensayos complementarios. 
(Versión oficial EN 3-5:1984)." 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS 
BMY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han de fer 
disminuir la seva qualitat i el bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1H53A,BQU1A50A. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal.lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de 
Construcció. 
 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris 
previst i situar el mobiliari necessari 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat 
- Instal.lació de lampisteria amb lavabo col.lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i complements 
de bany 
- Instal.lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
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- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal.lació elèctrica 
La instal.lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25700,BQU2AF02,BQU27500,BQU2D102,BQU2GF00. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
 
ARMARI METÀL.LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
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RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA2100,BQUAM000,BQUAP000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METÀL.LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a 
l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Barres corrugades: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
     - No han d'apareixer principis de fissuració. 
     - Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat 
per la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 
 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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H - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIO 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H148C580,H148B580,H14899A0,H1489690,H1481242,H1483243,H146J364,H146P470,H1465275,H1465376,
H1461110,H145K397,H145C002,H1453310,H1446004,H142CD70,H142AC60,H1423230,H1421110,H1411117,
H1485800. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S’ han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a laintempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por 
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador restà obligat a informar i 
instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment 
quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 
- Referència als accessoris i peces de reposada. 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant. 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc. 
- El temps o freqüència d’exposició al risc. 
- Les condicions del lloc de treball. 
- Les prestacions del propi EPI. 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se. 
L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ tractament o cobriment 
recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents usuaris. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va a utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions artesanals i/o 
decoratives que redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant 
l’usuari sense protecció física ni legal en cas d’accident. 
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
 
PROTECCIONS DEL CAP 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, 
serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns 
sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o 
passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
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- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
"panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 
- Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
 
PROTECCIONS PER A LA CARA: 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura 
que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb 
espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria 
i fàcilment recanviables ambdós. Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas 
inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
- Vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre  per 
a garantir una absorció lumínica suficient. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan 
sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, 
sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 
filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en 
aquest estudi. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a minimitzar en les següents 
activitats: 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols. 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de fluid frigorífic. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% 
d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en 
suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la 
respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals 
que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió de llet o qualsevol 
altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb adeptes al nostre sector. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se servir als efectes 
didals o manyoples. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats, prohibint la utilització d’altres 
guants que no compleixin aquest requisit indispensable. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió 
del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures 
i enderroc. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d’aquestes. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt 
grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de 
plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el 
calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat 
anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda prohibit per 
aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la 
tensió en cas de caiguda. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la llargada de la 
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el temps que persisteixi el risc de 
caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable 
l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
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PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants 
dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’ AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria 
y Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6AA211J. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col.locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col.locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre els suports:  ± 5 mm 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Nivell:  ± 5 mm 
     - Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C1007. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per la DF 
al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución. 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 

 
HB2D - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2D1008. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per la DF 
al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución. 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
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HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBA1311A,HBA1F11B,HBA3101A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” 
I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima 
altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la 
calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat 
del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb 
una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta 
l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
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Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al 
conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas 
sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB21201,HBBAC013,HBBAB117,HBBAF007. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons 
procedeixi. 

 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
-  La senyalització mai no elimina el risc. 
-  Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
-  Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
-  La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
   En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els 
senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
-  S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en 
compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc 
general, en l’accés a la zona de risc. 
-  L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
-  No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  
   Nota:  En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que 
acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
-  Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
-  La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a 
la mínima altura. 
-  Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
-  El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
-  Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
-  Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
-  Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements: 
-  Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
-  Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
-  La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de 
la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la 
calçada. 
-  Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements: 
-  Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill “OBRES“. 
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-  Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
-  Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
-  Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
-  No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
-  L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents sistemes: 
-  Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
-  Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. 
   Nota: El sistema de “testimoni“ està totalment proscrit. 
-  Mitjançant semàfor regulador. 
-  Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
-  Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle 
amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta 
l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
-  Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a l'obra d'acor amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC19081,HBC1KJ00,HBC1GFJ1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’ abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus 
TD (barrera “Jersey“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
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necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan 
estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o 
bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA, LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
HG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ 
HG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HG42429D. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S’han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i nivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal.lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les condicions del paràmetre 
exigides en la D.T. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 3 kg 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que formen part del 
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
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BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que formen part del 
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 
Quan es col.loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. En 
aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col.loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’estar feta amb els borns de 
connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments. 
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors 
estan sense tensió. 
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la D.T. 
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
 
 
 
 

HGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
HGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HGD1222E. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra 
mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els 
efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la 
seva longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització 
periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
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HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1H53A,HQU1A50A. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant 
el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions 
del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior 
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació 
per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 
comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per 
a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva 
retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i 
el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o 
infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el 
„Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció 
d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors 
simultanis presents a cada fase d’obra. 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col.locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
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PROJECTE PAU-42 CATALUNYA-CASTELL- PALAU SOLITA

PRESSUPOST Data: 19/09/18 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SS-PALAU

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H148C580 U MANIGUETS,COLZE,P/SOLD.,SERRATGE,UNE EN 340/470-1/348 12.18 2.000 24.36
PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A COLZE, PER A
SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE, HOMOLOGATS
SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348 (P - 17)

2 H148B580 U MANIGUETS,ESPATL.,P/SOLD.,SERRATGE,UNE EN 340/470-1/348 27.33 2.000 54.66
PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A ESPATLLA,
PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE, HOMOLOGATS
SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348 (P - 16)

3 H1489690 U JAQUETA TREB.P/CONSTR.,POLIÈST./COTÓ
(65%-35%),BEIGE,TRAMA 240A/BUTXAQUES,UNE EN 340

11.98 4.000 47.92

JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%) ,COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES,
HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 340 (P - 15)

4 H1481242 U GRANOTA TREB.P/CONSTR.,POLIÈST./COTÓ
(65%-35%),BEIGE,TRAMA 240,BUTXA.INT.,UNE EN 340

24.72 4.000 98.88

GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 340 (P - 12)

5 H146J364 U PLANTILLES ANTICLAUS RESIST.=120KG,PINT.EPOX.FOLR.,UNE
EN 344-2/UNE EN 12568

2.25 4.000 9.00

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4
MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ,
PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE EN 344-2 I UNE EN 12568 (P - 10)

6 H1483243 U PANTALONS TREB.P/CONSTR.,POLIÈST./COTÓ
(65%-35%),BEIGE,TRAMA 240,BUTXA.INT.,UNE EN 340

9.65 4.000 38.60

PANTALONS DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER
I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 340 (P - 13)

7 H146P470 U POLAINES P/SOLD.,SERRATGE,TANQUES TÈXTIL 11.73 2.000 23.46
PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB
TANQUES DE CINTA TÈXTIL ARRAPANT (P - 11)

8 H1465376 U PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT
INDUSTRIAL,P/SOLD.,RESIST.HUMIT.,PELL
RECTIF.+AD.,LLENGÜETA MANXA+PUN

25.62 2.000 51.24

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A
SOLDADOR, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA
ADOBADA AL CROM, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL
ENCOIXINAT, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN
345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A I UNE EN 347-2 (P - 9)

9 H1461110 U PARELLA BOTES AIGUA,PVC,CANYA ALTA+SOLA
ANTILLISCANT,UNE EN 344/345/346/347

5.30 4.000 21.20

PARELLA DE BOTES D'AIGUA DEPVC DE CANYA ALTA, AMB
SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE,
HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346,
UNE EN 347 (P - 8)

10 H145K397 U GUANTS MATERIAL AÏLLA.,P/TREBALLS
ELÈCTRICS,CL.1,LOGOTIP BLANC,TENSIÓ MÀX.7500V,UNE EN
420

39.59 2.000 79.18

PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS
EUR
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ELÈCTRICS, CLASSE 1, LOGOTIP COLOR BLANC, TENSIÓ
MÀXIMA 7500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 420 (P - 7)

11 H145C002 U GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3,UNE EN
388/UNE EN 420

5.85 4.000 23.40

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS
MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL 3,
HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 388 I UNE EN 420 (P - 6)

12 H1453310 U GUANTS TRANSPIRABLES,NITRIL+COTÓ,SUBJ.CANELL 2.51 4.000 10.04
PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS
GENERAL, AMB DITS I PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE
SUPORT DE PUNT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL
(P - 5)

13 H1446004 U SEMIMÀSCARA,PROTECCIÓ FILTRANT C/PART.,UNE EN 149 10.25 4.000 41.00
SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT CONTRA
PARTÍCULES, HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 149 (P - 4)

14 H142CD70 U PANTALLA PROTEC.RISCS MECÀN.,VISOR MALLA REIXETA
METÀL.LICA,P/ACOBLAR CASC+ARNÈS ABATIBLE,UNE EN 173

16.67 4.000 66.68

PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS,
AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL.LICA, PER ACOBLAR
AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE
EN 1731 (P - 3)

15 H1423230 U ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA ACER/PVC,VISORS
D=50MM.FOSC,BS_EN 175/UNE EN 169

4.87 2.000 9.74

ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB
MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE
PVC, AMB VISORS CIRCULAR DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS BS_EN 175 I UNE EN 169
(P - 2)

16 H1411117 U CASC SEGURETAT,P/ÚS NORMAL,CONTRA
COPS,POLIETILÈ,P<=400G+PROTECT.AUDITIUS,UNE EN
812/UNE EN 352

18.47 4.000 73.88

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, AMB PROTECTORS
AUDITIUS, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 812 I UNE EN 352 (P -
1)

17 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU. 17.48 4.000 69.92
ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTORES A LA
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 471 (P - 14)

TOTAL NIVELL 3 01.01.01 743.16

Obra 01 Pressupost SS-PALAU

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBB21201 U PLACA PINTURA REFLECTORA
60X60CM,P/SENYAL.TRÀN.,FIX.MEC.+DESMUNT.INCLÒS

54.91 2.000 109.82

PLACA AMB PINTURA REFLECTORA DE 60X60 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 20)

2 HBC19081 M CINTA BALISAMENT,SUPORT/5M,DESMUNTATGE INCLÒS 1.65 50.000 82.50
CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 24)

3 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.,L=2,5M,H=1M,DESMUNTATGE 5.61 10.000 56.10
TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M
D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 26)

EUR
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4 HBC1GFJ1 U LLUMENERA LÀMPADA INTERMITENT
AMBRE,BAT.12V,DESMUNT.INCLÒS

35.78 6.000 214.68

LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE
AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 25)

5 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA
INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERD,FORMA
RECTANG/QUADR.,COST.MAJOR 60CM,P

32.97 2.000 65.94

SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60
CM, PER ÉSSER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 22)

6 HBBAB117 U SENYAL OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/BLAU FORMA
CIRC.,CANTELL BLANC,D=10CM,CARTELL EXPLIC.RECTANG

31.06 2.000 62.12

SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS EN COLOR BLANC, D 10 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 3 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 21)

7 HBBAF007 U SENYAL ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE
S/GROC,TRIANGULAR,CANTELL NEG.,COST.MAJOR
10CM,CARTELL EXPLIC

33.34 2.000 66.68

SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL
CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 10 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 3 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 23)

8 H6AA211J M TANCA MÒBIL H=2M ACER GALV.MALLA
90X150MMXD4,5/3,5MM+BAST.3,5X2M TUB+PEUS
FORM.,DESMUNT.

5.39 10.000 53.90

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
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOSA LES LONES DE PUBLICITAT DE L'AJUNTAMENT. (P - 19)

9 H15275A1 M PLATAFORMA A=1M,BASE/SÒC.PLANXA ACER,H=1M,DESM. 8.86 4.000 35.44
PLATAFORMA D'1 M D'AMPLÀRIA, AMB BASE I SÒCOL DE
PLANXA D'ACER GOFRADA, REFORÇOS D'ANGULARS,
TRAVESSERS DE PERFILS D'ACER IPN 100 I BARANES
METÀL·LIQUES D'1 M D'ALÇÀRIA AMB TRAVESSERS SUPERIOR I
INTERMEDI I AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 18)

TOTAL NIVELL 3 01.01.02 747.18

Obra 01 Pressupost SS-PALAU

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J U EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ
INCORPO.PINTAT,SUPORT/DESMUNT.INCL.

45.31 1.000 45.31

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 29)

TOTAL NIVELL 3 01.01.03 45.31

Obra 01 Pressupost SS-PALAU

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT
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NIVELL 3 04 PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HGD1222E U PIQUETA CONNEX.TERRA ACER,GRUIX
300μM,L=1500MM,D14,6MM,CLAV.,DESM.

29.05 2.000 58.10

PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT
DE COURE DE 300 μM DE GRUIX, DE 1500 MM DE LLARGÀRIA I
DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 28)

2 HG42429D U INTERRUPTOR
DIF.CL.AC,GAM.TERC.,I=25A,BIPOL.(2P),0,03A,FIX.INST.,2MÒD.DI
N,MUNT.PERF.DIN+DESMUNT.

71.07 2.000 142.14

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA
TERCIARI, DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE
0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DISPAR FIXE INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
NORMA UNE_EN 61008, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 27)

TOTAL NIVELL 3 01.01.04 200.24

Obra 01 Pressupost SS-PALAU

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 05 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU22301 U ARMARI MET.INDIVIDUAL,0,4X0,5X1,8M,COL.+DESMUNT.INCLÒS 54.29 2.000 108.58
ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMENT
INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 33)

2 HQU27502 U TAULA FUSTA,6PERS.,COL.+DESMUNT.INCLÒS 52.14 1.000 52.14
TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES,
COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 34)

3 HQU2GF01 U RECIPIENT P/ESCOMBRARIES,100L,COL.+DESMUNT.INCLÒS 50.84 2.000 101.68
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
35)

4 HQU1H53A MES MÒDUL
PREFAB.,MENJADOR6X2.3X2.6M,INST.LAMPIST.,INST.ELÈC.

98.37 2.000 196.74

MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 6X2.3X2.6 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT
DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES
D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I
TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA,
AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA I TAULELL, AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 32)

5 HQU1H24A MES MÒDUL POLY KLYN 57.60 2.000 115.20
MÒDUL POLY KLYN (P - 31)

6 HQU1A50A MES MÒDUL PREFABRICAT VESTIDOR 8,2X2,5X2,3M,INST.ELÈC. 77.66 2.000 155.32
MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE
PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE
GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, , AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 30)

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.01.05 729.66

Obra 01 Pressupost SS-PALAU

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL URG. AMB CONTINGUT SEGONS
ORDEN.SIS

136.80 1.000 136.80

FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL (P - 36)

TOTAL NIVELL 3 01.01.06 136.80

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:19/09/18 1Data:

NIVELL 3: NIVELL 3 Import
NIVELL 3 01.01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 743,16
NIVELL 3 01.01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 747,18
NIVELL 3 01.01.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 45,31
NIVELL 3 01.01.04 PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 200,24
NIVELL 3 01.01.05 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 729,66
NIVELL 3 01.01.06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 136,80

01.01 SEGURETAT I SALUTCapítol 2.602,35

2.602,35

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 SEGURETAT I SALUT 2.602,35

01 Pressupost  SS-PALAUObra 2.602,35

2.602,35

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost SS-PALAU 2.602,35

2.602,35

EUR
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ANNEX NÚM. 9.  GEOTÈCNIC 

 



Data: Setembre 2018

Plànol de situació

Exp: 3000400

Pàgina 1/1

TÍTOL DEL PROJECTE
Estudi Geològic / Geotècnic per a la urbanització del camí de Can 

Padró i carrer del Castell- PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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Nivell de 6 cm d'asfalt, perforat amb corona de diamant.

17
/0

9/
18

Sorres i graves. Tot-ú.

I N P R O Y E C T

Sondeig a rotació amb batería contínua

Data d'inici:

Data de fi:

Client:

Sondista:

Empresa:

Màquina:

Z:
Y:
X:

Sondeig nº:
Obra:

Observacions:

Tècnic:Coordenades TOPOGRÀFIC:S-3 RL-76A

TPS, S.L.

ESTEVE & NATALIO ARQ. 
ASSOC, S.L.P.

1 7 / 0 9 / 1 8

Javier Alirio1 7 / 0 9 / 1 8

INVESTIGACIÓ GEOLÒGICA / GEOTÈCNICA REALITZADA 
 PER A LA URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE CAN PEDRO I 
CARRER DEL CASTELL - PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

4 3 1 6 8 3 . 0

4 6 0 4 4 2 5 . 0

1 4 4 . 0

Descripció dels materials

C
ol

u
m

n
a 

lit
ol

òg
ic

a

N
iv

el
l 
fr

eà
ti
c

Pr
of

u
n
di

ta
t 

(m
)

Assaigs de laboratori

D
at

a 
de

 p
er

fo
ra

ci
ó

Ø
 d

e 
ba

te
ri
a 

(m
m

)

Ø
 d

e 
re

ve
st

im
ie

n
t 

(m
m

)

Fl
u
id

 d
e 

pe
rf

or
ac

ió

Lo
n
gi

tu
t 

de
 m

an
io

br
a 

(m
)

Te
st

im
on

i 
re

cu
pe

ra
t 

(%
)

R
.Q

.D
.

N
3
0
 F

ra
ct

u
re

s 
ca

da
 3

0
 c

m

G
ra

u
  

d'
al

te
ra

ci
ó

Ti
pu

s 
de

 m
os

tr
a

Pr
of

. 
de

 e
xt

ra
cc

ió
 (

m
)

R
eg

is
tr

e

Muestras y ensayos in situ

Pe
rm

ea
bi

lit
at

, 
K
 (

m
/s

)

Pf
n
 (

M
Pa

)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

20 40 60 80 20 40 60 80 2 4 8 16 II III IV V

Pl
n
 (

M
Pa

)

E
p 

(M
Pa

)

Tall
Directe

U
n
it
at

 l
it
ol

òg
ic

a

Aina Mallafré Jové
Geòloga



I N P R O Y E C T

Sondeig a rotació amb batería contínua - Fotografies

Data d'inici:

Data de fi:

Client:

Sondista:

Empresa:

Màquina:

Z:
Y:
X:

Sondeig nº:
Obra:

Tècnic:Coordenades TOPOGRÀFIC:

TPS, S.L.

RL-76AESTEVE & NATALIO ARQ. 
ASSOC, S.L.P.

1 7 / 0 9 / 1 8

Javier Alirio1 7 / 0 9 / 1 8

INVESTIGACIÓ GEOLÒGICA / GEOTÈCNICA REALITZADA 
 PER A LA URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE CAN PEDRO I 
CARRER DEL CASTELL - PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

S-3

4 3 1 6 8 3 . 0

4 6 0 4 4 2 5 . 0

1 4 4 . 0

Aina Mallafré Jové
Geòloga

F o t o g r a f i a  1 .  V i s t a  d e  l ' e m p l a ç a m e n t  d e  l a  
m à q u i n a  p e r  a  l a  r e a l i t z a c i ó  d e l  s o n d e i g  a  
r o t a c i ó  a m b  b a t e r í a  c o n t í n u a  S - 3 .

F o t o g ra f i a  2 .  M a t e r i a l  re c u p e ra t   e n  e l   s o n d e i g  
S - 3  e n t r e  l e s  c o t e s  d e  0 . 0 0  a  - 0 . 7 0  m e t r e s
d e  p ro f u n d i tat .

INICI

FINAL



Pressiòmetre

D
ef

or
m

ac
ió

 (
%

)

Compres.
simple

A
ci

de
ç 

(m
l/

kg
)

[S
O

4
] 

(m
g/

kg
)

R
es

is
tè

n
ci

a
 (

K
g/

C
m

2
)

À
n
gl

e 
fr

eg
am

en
t 

(º
)

C
oh

es
ió

(K
g/

cm
2
)

C
la

ss
if
ic

ac
ió

 S
.U

.C
.S

.Límits
d'Atterberg

Granulometria
(%retenido)

W
.L

.

W
.P

.

I.
P
.

H
u
m

it
at

 n
at

u
ra

l 
(%

)

A
pa

re
n
t

 (
g/

cm
3
)

Agressivitat 
del 

sòl (EHE)

Ta
m

ís
 0

.0
8
 m

m

Ta
m

ís
 5

 m
m

S
ec

a
 (

g/
cm

3
)

Densitat

La
m

be
, 

Ín
de

x 
in

fl
a.

 (
K
g/

cm
2
)

Pr
es

si
ó 

m
àx

. 
 i
n
fl
a.

 
(K

g/
cm

2
)

NI
VE

LL
 117

/0
9/

18

BW
 8

6

Llims-argilosos amb sorres de color marró i graves 
poligèniques de fins a 7cm de diàmetre.

Ai
gu

a

Capa de 5cm de material no consolidat de la 
pavimentació consistent en graves poligèniques.

Nivell de 6 cm d'asfalt, perforat amb corona de diamant.
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