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RESUM 

Amb motiu de la mobilitat urbana que generarà les noves obres de construcció de l’àmbit 

del projecte 22@ a la parcel·la del c/ Perú amb el c/ Selva de Mar constatades en el Pla 

Especial d’Infraestructures del barri del Poblenou per a la renovació de les antigues zones 

industrials, B:SM com a administració pública de l’Ajuntament de Barcelona demana la 

redacció del següent projecte per a l’execució d’un aparcament superficial de vehicles així 

com la urbanització del tram del c/ Bolívia entre els carrers Provençals i Selva de Mar, amb 

l’objectiu de facilitar la convivència entre els veïns de la zona amb els nous usuaris, ja que 

es tracta d’una zona amb moltes dificultats per aparcar, i comunicar dos eixos importants 

de la xarxa viària primària que conforma el districte de Sant Martí. 

Posteriorment a l’estudi de mobilitat urbana realitzat (veure Annex 1), i a l’espai que tenim, 

s’adopta la solució de construir aparcament superficial donat que un aparcament subterrani 

és més aviat per zones més reduïdes. Un aparcament de només un soterrani no seria 

viable degut al seu cost econòmic amb comparació amb el superficial lo qual hauríem de 

fer-ne dos però amb l’inconvenient que llavors seria un aparcament sobredimensionat pel 

que fa al número de places, per un altre banda, l’aparcament superficial projectat té un 

preu aproximat de 425.000 €, sense comptar la urbanització del carrer, mentre que un 

aparcament subterrani té un cost aproximat entre 4.500.000 € segons les dimensions, 

degut a l’execució de pantalles amb els respectius ancoratges, el moviment de terres 

generat de l’excavació, l’execució de l’estructura, les instal·lacions com són el sistema de 

ventilació, sistema contra incendis (ruixadors, bies, detecció i alarmes...), el mateix sistema 

d’enllumenat amb el d’emergència que són més complexes, ascensors, etc, que fan que 

pugi considerablement el cost d’execució. 

S’ha projectat aquest aparcament amb els criteris de dimensionament establerts per la 

normativa de l’Ajuntament (Annex 3), dotant-lo de les mesures contra incendis adients així 

com el compliment dels requeriments d’accessibilitat per a PMR. Per a l’enllumenat de 

l’aparcament es preveu la disposició de projectors tipus LED que inicialment la inversió 

econòmica és lleugerament superior que si fossin de VSAP però que en un termini de  

3 anys queden amortitzats i amb l’estalvi energètic que representa.  

Cal destacar, la previsió de l’execució d’una instal·lació de recàrrega per a vehicles 

elèctrics, que segons s’indica a l’annex núm. 7 la normativa actual obliga a disposar d’una 

plaça per cada 20 places per a aquest fi quan es tracti d’aparcaments de nova construcció 

com és aquest cas. Per tant, donat la mancança d’informació sobre aquest tema, degut a 

que es tracta d’una cosa molt recent, i que no s’ha donat al llarg de la carrera deixo una 

previsió en el pressupost i dono una idea de com hauria de ser la instal·lació, indicant-ne 

que durant l’execució de l’obra el Contractista haurà de demanar la redacció del projecte 

així com la seva instal·lació a una empresa especialitzada. 

Finalment, per a la projecció del carrer Bolívia s’han tingut en compte els mateixos criteris 

dels carrers adjacents per tal d’unificar el paisatge urbanitzat. 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

Document núm. 1.- MEMÒRIA I ANNEXES                                                                                                          Pàg. 1 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I 

URBANITZACIÓ DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS  

DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

ÍNDEX 

 

Document núm. 1.- MEMÒRIA 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

2.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

3.- DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 

4.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

5.- CONDICIONS GENERALS 

6.- ANNEXOS 

7.- DECLARACIÓ DEL COMPLIMENT NORMATIU 

8.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

9.- PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

10.- PLA D’OBRA 

11.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

12.- PRESSUPOST 

13.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

14.- CONCLUSIÓ 

Annexos a la memòria 

Annex núm.   1 Estudi de mobilitat urbana 

Annex núm.   2 Reportatge fotogràfic 

Annex núm.   3 Geometria 

Annex núm.   4 Ferms i paviments 

Annex núm.   5 Sanejament i drenatge 

Annex núm.   6 Enllumenat 

Annex núm.   7 Instal·lació recàrrega Vehicle Elèctric  

Annex núm.   8 Mesures de protecció contra incendis 

Annex núm.   9 Accessibilitat 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

Document núm. 1.- MEMÒRIA I ANNEXES                                                                                                          Pàg. 2 

 

Annex núm.   10 Senyalització 

Annex núm.   11 Pla de Control de Qualitat 

Annex núm.   12 Pla de Gestió de Residus 

Annex núm.   13 Pla d’Obra 

Annex núm.   14 Estudi de seguretat i salut 

Annex núm.   15 Estudi d’alternatives 

Annex núm.   16 Justificació de Preus 

Annex núm.   17 Classificació del Contractista 

Annex núm.   18 Pressupost per a coneixement de l’Administració 

 

Document núm. 2.- PLÀNOLS 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

Capítol I.-     Aspectes generals 

Capítol II.-    Materials Bàsics 

Capítol III.-   Unitats d’obra, processos d’execució i control 

Capítol IV.-   Amidaments i abonament de l’obra 

Document núm. 4.- PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de Preus 

Pressupost 

Pressupost General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

Document núm. 1.- MEMÒRIA I ANNEXES                                                                                                          Pàg. 3 

 

 

MEMÒRIA 

 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present Projecte és la correcta definició i justificació, a nivell constructiu, de 

les obres necessàries per a la construcció d’un aparcament superficial i la urbanització del 

carrer Bolívia entre els carrers de Provençals i Selva de Mar, encarregat per B:SM 

(Barcelona Serveis Municipals). 

Les superfícies de l’aparcament i del carrer a urbanitzar són 5.246,39 m
2
 i 3.278,36 m

2
 

respectivament, que inclou la reposició de voreres i calçades a enderrocar. 

L’àmbit d’actuació està situat en el Districte nº 10 de Barcelona, “Sant Martí”, i es 

correspon amb uns terrenys de titularitat segons el Pla General Metropolità. 

L’aparcament comptarà amb 248 places de turismes de 4,50 x 2,30 m, 6 de les quals 

adaptades per a PMR’s de dimensions 4,50 x 2,20 amb un carril lateral extra de 1,10 m i 

59 places per a motos de 2,30 x 0,90 m. 

Les actuacions que es preveuen portar a terme en el Projecte, són les següents, 

1.- Treballs previs i enderrocs 

2.- Moviment de terres 

3.- Obres de sanejament i drenatge 

4.- Obres de fàbrica 

5.- Paviments i revestiments 

6.- Instal·lacions 

7.- Mobiliari urbà 

 

2.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Segons el Pla General Metropolità, s’ha previst un Pla de Millora Urbana als terrenys del 

carrer Perú 198-208 de Barcelona, corresponents a l’antiga fundició de “Can Farrer” . En el 

PMU es defineixen una sèrie d’edificacions destinades a les activitats del Projecte 22@ 

així com la construcció d’un edifici de vivendes de protecció oficial. 

El projecte 22@ que té per objectiu transformar les antigues àrees industrials del Poblenou 

en un entorn de qualitat per treballar, viure i aprendre, es fonamenta sobre tres pilars 

bàsics: 

 Com a projecte de renovació urbana, respon a la necessitat de recuperar el 

dinamisme econòmic i social del Poblenou i crea un entorn divers i equilibrat, en 

http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/50/281/
http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/50/281/


PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

Document núm. 1.- MEMÒRIA I ANNEXES                                                                                                          Pàg. 4 

 

què els espais productius conviuen amb habitatges protegits, equipaments i zones 

verdes que milloren la qualitat de vida i de treball. 

 Com a projecte de renovació econòmica, constitueix una oportunitat única per 

transformar el Poblenou en una important plataforma científica, tecnològica i 

cultural que converteixi Barcelona en una de les ciutats més dinàmiques i 

innovadores en l'àmbit internacional. 

 Com a projecte de renovació social, afavoreix la interrelació entre els diferents 

professionals que treballen a la zona i la participació dels veïns i les veïnes del 

districte en les oportunitats que els ofereixen les noves tecnologies. 

Degut a la mobilitat que generarà les actuacions previstes en el PMU, B:SM decideix 

encarregar la construcció d’un aparcament superficial i la urbanització del carrer Bolívia 

que donarà accés a aquest, alhora que comunicarà dos eixos principals de la xarxa viària 

de trànsit del districte com són els carrers Selva de Mar i Bac de Roda. 

Actualment el carrer Bolívia es troba interromput a l’alçada del carrer de Provençals, 

trencant la trama viària i donant lloc a una peça contínua delimitada pels carrers Perú, 

Selva de Mar, Bolívia i Bac de Roda, equivalent a tres illes de l’Eixample. 

Amb l’objectiu de possibilitar els recorreguts per a vianants entre els carrer Perú i Bolívia, 

es projecta un espai de connexió i transició que faciliti la futura reordenació de les illes.  

A l’aparcament, per a determinar el llindar de places necessàries, s’ha realitzat un estudi 

de mobilitat urbana, adjunt a l’annex núm. 1 

 

3.- DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 

Amb una superfície disponible de 6.002,75 m2 i forma poligonal sensiblement rectangular 

(veure plànols), el solar limita per dos dels seus costats amb els carrers de Selva de Mar i 

el de Bolívia (un cop construït), inclòs el xamfrà en el creuament d’aquests dos. D’altra 

banda, pel costat del carrer Provençals (sense construcció), llinda amb unes edificacions 

d’activitats industrials i de serveis existents. Pel costat del carrer Perú, es preveu la 

construcció d’un edifici d’habitatge social i un d’oficines per a les activitats del 22@. Davant 

de la futura alineació de façana, en el carrer Selva de Mar, es delimita una franja d’espai 

lliure de cinc metres, ampliant d’aquesta forma la vorera a 9,5 m. El polígon que conforma 

el solar es tanca amb l’alineació de façana costat mar del carrer Bolívia.  

Aquesta illa va formar part dels terrenys ocupats per un conjunt d’edificis industrials de 

l’antiga fàbrica “Tallada i Lora”, dels que queden vestigis com una extensió amb restes de 

paviment, fonaments, i la xemeneia a preservar, al estar inclosa dintre del nivell C de 

protecció, en el document del Pla Espacial de Patrimoni Industrial del Poblenou, aprovat 

l’any 2006.  

Hores d’ara es presenten desnivells considerables, que s’hauran de regularitzar. 

 

http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/51/421/lang,ca/
http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/52/282/lang,es/
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4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Aparcament 

Moviment de terres i pavimentació 

Les obres començaran amb el desbrossat i l’anivellament del terreny, mitjançant 

l’explanació i replè amb terres d’aportació, assolint els nivells que permetin el drenatge 

pluvial per gravetat, en pavimentar-se la superfície amb aglomerat asfàltic. 

L’aglomerat, previst de 5 cm de gruix, s’estendrà sobre una capa compactada de tot-ú 

artificial de 25 cm, que alhora descansarà sobre les terres anivellades i compactades que 

prèviament s’hauran sanejat i terraplenat conformant la caixa del paviment. 

L’aparcament s’assentarà, doncs, sobre una plataforma de terres compactades, limitada 

per, 

- Les voreres dels carrers Selva de Mar i Bolívia. 

- El solar destinat a activitats del 22@. 

- Un passatge per a vianants (veure plànols de definició) que connectarà els carrers 

Perú i Bolívia. 

Drenatge 

Les aigües pluvials discorreran fins a l’extrem més baix, just en el centre de l’aparcament, 

on seran canalitzades mitjançant un tub de PVC Ø400 mm, conduint-les a una reixa que 

descarregarà amb un col·lector, que finalment connectarà amb un pou de la xarxa pública 

de sanejament projectada al mateix carrer. 

Tancament de l’aparcament 

El tancament de l’aparcament s’efectuarà mitjançant una tanca perimetral de reixa d’acer 

galvanitzat d’1,5 m d’alçada sobre un muret de blocs de formigó d’1m. S’habilitaran dos 

accessos per a vianants en extrems oposats. 

Enllumenat 

L’enllumenat de l’aparcament s’ha configurat mitjançant 12 columnes d’acer galvanitzat de 

8 m d’alçada, distribuïdes regularment per tota la superfície, que donaran suport a 3 

làmpades tipus LED 100 W cadascuna.     

Instal·lació de recàrrega de Vehicles Elèctrics 

Segons indicacions de la normativa actual, s’ha destinat un total de 12 places de 

l’aparcament a Vehicles Elèctrics per a la recàrrega de les bateries. La instal·lació per a 

aquest fi, serà projectada i instal·lada per una empresa especialitzada en instal·lacions de 

recàrrega de VE.  

Seguretat i vigilància 

L’aparcament es dotarà amb dues càmeres de CTTV que controlaran els accessos per a 

vianants les 24 hores del dia. 
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Seguretat contra incendis 

Tal i com s’estableix en el Decret de la Generalitat de Catalunya 143/2003 de 10 de juny, 

de modificació del Decret 136/1999 de 18 de maig, pel qual s'aprova el “Reglament general 

de desplegament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l'administració ambiental”, l’aparcament del carrer Bolívia de Barcelona precisa 

d’autorització administrativa al tractar-se d'una activitat sotmesa al regim de llicència 

ambiental, segons l'annex II.2 del mencionat Decret. Per tant, caldrà dotar-lo de les 

mesures de seguretat que es precisen per a garantir la integritat de les persones i dels 

bens que puguin utilitzar-lo, tot això en compliment de la normativa legalment exigible. 

No es precisaran elements d’extinció especials més enllà dels necessaris per minimitzar i 

reduir els efectes d’un hipotètic incendi, per la qual cosa es proposa dotar l’aparcament 

amb 17 equips portàtils d’extinció d’eficàcia 21A-113B, distribuïts uniformement a raó d’un 

cada 20 places d’estacionament com màxim. 

Per últim i per a facilitar en major mesura la informació als usuaris de l’aparcament, les  

dues sortides de les quals disposa l’establiment, quedaran també senyalitzades amb rètols 

lluminosos d’autonomia mínima 2 hores, visibles des de qualsevol punt de la seva 

superfície. 

Serveis higiènics i cabina de control 

Finalment, s’habilitarà unes dependències de mòduls prefabricats per a serveis higiènics i 

cabina de control, complint totes les exigències d’accessibilitat. Tanmateix s’inclouen les 

instal·lacions d’enllumenat, seguretat i les necessàries per al control i vigilància del recinte, 

tal i com queda reflectit als plànols.  

Senyalització 

L’aparcament es dotarà d’elements de senyalització, tant verticals com horitzontals, per tal 

de garantir una correcta circulació dins del seu entorn, complint amb les disposicions i 

ordenances vigents sobre la matèria recollides principalment en les normes i 

recomanacions següents, Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, Norma 8.2-IC “Marcas 

viales”. 

 

Urbanització del carrer 

Traçat 

El traçat del carrer a urbanitzar es considera lineal donant continuïtat al tram existent. Les 

cotes resultants es consideraren de l’extrapolació de les cotes existents al carrer Bolívia a 

l’alçada del carrer Provençals, extrem esquerre del carrer projectat segons els plànols, i de 

les cotes en l’encreuament del carrer a urbanitzar amb el carrer de Selva de Mar, 

considerant-lo com el punt més baix, obtenint un pendent longitudinal del 0,5%. 

Rigoles, vorades i guals 
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El “plinton” de la vorada s’estableix de 15 cm i el perfil transversal de les voreres d’un 2% 

cap a la calçada, on les aigües seran canalitzades fins als embornals. 

Les rigoles seran peces de morter de ciment blanc de 30 x 30 x 8 cm. Les vorades del 

carrer Bolívia es resolen amb granit gris Quintana de 20 x 25 x 100 cm rectes o corbes, 

serrades i flamejades. 

El gual dels vehicles d’accés a l’aparcament superficial del carrer Bolívia, de 60 cm, es 

formarà amb peces de granit gris Quintana, serrades i flamejades. 

Els guals per a vianants a les voreres del carrer Bolívia, de 120 cm, es defineixen amb 

peces de granit gris Quintana, serrades i flamejades. 

Calçada 

Calçada del carrer: 

- Capa rodadura 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf B55/70 D. 

- Capa intermitja 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin B60/70 S. 

- Capa base 6 cm de mescla bituminosa en calent AC 32 base B60/70 S. 

- Subbase de tot-u artificial de 45 cm de gruix. 

Voreres 

El paviment serà de panot hidràulic de 20 x 20 x 4 cm de 4 pastilles sobre base de formigó 

HM-20, de 15 cm de gruix. 

El pendent transversal serà d’un 2 % de mitjana i el longitudinal d’un 0,5 %, tot respectant 

les cotes dels marxapeus de les finques existents. 

Escocells 

A les voreres del carrer Bolívia, els escocells seran de peces prefabricades de formigó de 

120 x 110 x 20 cm. 

Per a la vorera del passatge d’accés al carrer Perú, els escossells seran de perfil metàl·lic 

de dimensions 120 x 120 x 10 cm. 

Drenatge 

En el carrer Bolívia es distribuiran sis embornals a cada costat. Els embornals d’ambdós 

costats es connectaran mitjançant un clavegueró Ø 500 mm a través d’un pou de registre 

al col·lector principal PVC Ø600 mm que conduirà les aigües a la xarxa de sanejament del 

carrer Selva de Mar. 

Enllumenat 

Els punts de llum de la nova ordenació s’instal·len amb els següents tipus de columnes, 

- Al carrer Bolívia es disposen columnes de llum de braç simple, de 8 m d’alçada 

- Al Passatge es disposen columnes de llum de braç simple, de 4 m d’alçada, 

equidistants a 10,50 m 
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Senyalització 

La senyalització projectada compleix amb les disposicions i ordenances vigents sobre la 

matèria recollides principalment en les normes i recomanacions següents, Norma 8.1-IC 

“Señalización vertical”, Norma 8.2-IC “Marcas viales”, “Recomendaciones para la 

señalización informativa urbana” de la A.I.M.P.E., “Señalización informativa urbana de 

Barcelona” i “Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona”, de 

l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

 

5.- CONDICIONS GENERALS 

Tots els elements constituents de l’obra s’han projectat tenint en compte la normativa 

d’aplicació, quedant perfectament definits als Plànols que formen el document núm. 2 del 

present Projecte i les obres corresponents es realitzaran conforme a les especificacions 

contingudes en el Plec de Condicions Tècniques, document núm. 3. 

Pel que fa referència a les propietats i característiques dels components bàsics previstos, 

s’han establert considerant un període de vida útil de l’obra de 10 anys, condició que deurà 

tenir pressent el Contractista tant en els materials i equips a incorporar, com en els 

sistemes de construcció a adoptar. 

De la mateixa forma el Contractista haurà de considerar molt especialment les condicions 

concretes de l’obra i las restriccions imposades per una execució dels treballs sense 

afectar les zones confrontades amb la nova ordenació i per la necessitat de mantenir en 

servei, tant per al pas de vehicles com de persones, certes zones d’actuació. 

 

6.- ANNEXOS 

S’adjunten com annexos complementaris a la present Memòria,  

- Annex núm. 1 .- Estudi de mobilitat urbana 

- Annex núm. 2 .- Reportatge fotogràfic 

- Annex núm. 3 .- Geometria 

- Annex núm. 4 .- Ferms i paviments 

- Annex núm. 5 .- Sanejament i drenatge 

- Annex núm. 6 .- Enllumenat 

- Annex núm. 7 .- Instal·lació recàrrega Vehicle Elèctric 

- Annex núm. 8 .- Mesures de protecció contra incendis 

- Annex núm. 9 .- Accessibilitat 

- Annex núm. 10 .- Senyalització 
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- Annex núm. 11 .- Pla de Control de Qualitat 

- Annex núm. 12 .- Pla de Gestió de residus 

- Annex núm. 13 .- Pla d’obra 

- Annex núm. 14 .- Estudi de seguretat i salut 

- Annex núm. 15 .- Estudi d’alternatives 

- Annex núm. 16 .- Justificació de preus 

- Annex núm. 17 .- Classificació del Contractista 

- Annex núm. 18 .- Pressupost per a coneixement de l’Administració  

 

7.- DECLARACIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU 

En el disseny i concepció de les obres definides en el present Projecte s’han observat les 

normatives tècniques, les normes de disciplina urbanística i les ordenances municipals que 

li són d’aplicació i concretament les exigències i requeriments establerts als Documents 

Bàsics del “Código Técnico de la Edificación” CTE (Real Decreto 314/06 de 17 març de 

2006), al Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/95 de 24 de març de 1995), a la 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona (Decret 

d’Alcaldia de 26 de març de 1999) i al Decret Regulador dels enderrocs i altres residus de 

la Construcció (Decret 161/01 de 12 de juny de 2001). 

 

8.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

A l’annex núm. 8 s’inclou el Pla de Control de Qualitat a desenvolupar durant l’execució de 

l’obra. 

El Contractista presentarà, al inici dels treballs, una relació dels assaigs que durà a terme 

seguint el contingut del present annex i de tot allò que en el Plec de Condicions Tècniques 

fa referència al tema. 

El pressupost de control de qualitat ascendeix a 10.873,74 €, sense iva. 

 

9.- PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

A l’annex núm. 9 s’incorpora el Pla de Gestió de Residus amb la previsió de residus que es 

generaran durant l’execució de l’obra, així com la proposta de centres de recollida i gestió 

autoritzats i relació de la normativa legalment aplicable. El Contractista desenvoluparà al 

inici de l’obra el corresponent Pla de Gestió Mediambiental per la seva aprovació pels 

Serveis Tècnics. 
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10.- PLA D’OBRA 

A partir dels amidaments de les unitats d’obra fonamentals i dels rendiments habituals dels 

equips d’obra especialitzats en el camp del urbanisme de superfícies, s’han establert els 

terminis parcials i totals de les activitats a desenvolupar. 

El termini que resulta per a l’execució de les obres projectades és de sis (6) mesos. A 

l’annex núm. 10 es detalla la programació prevista per a les unitats més importants, 

establint-se un ordre de prioritat amb el principal condicionament del procés constructiu 

plantejat. 

Per a totes les intervencions dissenyades, el Contractista tindrà en compte a l’hora de 

planificar i executar els treballs definits, que les obres projectades ho han estat en la 

consideració de mantenir en servei els carrers Selva de Mar i el carrer Bolívia (existent) 

durant tota l’actuació, pel que haurà d’adaptar sense cost addicional, el seu programa 

operatiu, els seus processos d’execució i les seves condicions d’obra, a aquesta 

circumstància. 

 

11.- SEGURETAT I SALUT 

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. nº 256 de 25 d’octubre 

de 1997) s’incorpora com annex núm. 9 al present Projecte l’Estudi de Seguretat i Salut de 

l’obra. 

D’acord amb aquest Estudi, el Contractista redactarà, abans del començament de l’obra, 

un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn i desenvolupin, en 

funció del seu propi sistema d’execució, les previsions contingudes en el mateix. 

El pressupost d’aquest Estudi s’ha inclòs com unitat independent en el Pressupost  

d'Execució Material del Projecte per import 19.834,09 € amb una ocupació mitja de 12 

treballadors. 

 

12.- PRESSUPOST 

El pressupost resultant d’aplicar els amidaments de les diferents unitats d’obra als 

corresponents preus puja a la quantitat de, 

- Pressupost d’Execució Material de l’obra  746.990,16 Euros (€) 

Aquest import incrementat amb un 13 % de Despeses Generals i un 6 % de Benefici 

Industrial, dona la quantitat de 888.918,29 euros, que incrementat amb el 18 % d’I.V.A. 

puja a un Pressupost General per Contracte de 1.048.923,58 €. 

- Pressupost General per Contracte de l’obra 1.048.923,58 Euros (€). 

Augmentant aquest import amb la previsió de costos per control de qualitat, s’obté un 

Pressupost per a Coneixement de l’Administració, que puja a la quantitat de 1.064.192,49 €. 

Pressupost per al coneixement de l’Administració   1.064.192,49 Euros (€) 
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13.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present Projecte està format pels següents documents, 

Document núm. 1.- MEMÒRIA 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

2.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

3.- DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 

4.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

5.- CONDICIONS GENERALS 

6.- ANNEXOS 

7.- DECLARACIÓ DEL COMPLIMENT NORMATIU 

8.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

9.- PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

10.- PLA D’OBRA 

11.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

12.- PRESSUPOST 

13.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

14.- CONCLUSIÓ 

Annexos a la memòria 

Annex núm.   1 Estudi de mobilitat urbana 

Annex núm.   2 Reportatge fotogràfic 

Annex núm.   3 Geometria 

Annex núm.   4 Ferms i paviments 

Annex núm.   5 Sanejament i drenatge 

Annex núm.   6 Enllumenat 

Annex núm.   7 Instal·lació recàrrega Vehicle Elèctric 

Annex núm.   8 Mesures de protecció contra incendis 

Annex núm.   9 Accessibilitat 

Annex núm.   10 Senyalització 

Annex núm.   11 Pla de Control de Qualitat 

Annex núm.   12 Pla de Gestió de Residus 

Annex núm.   13 Pla d’Obra 

Annex núm.   14 Estudi de seguretat i salut 
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Annex núm.   15 Estudi d’alternatives 

Annex núm.   16 Justificació de Preus 

Annex núm.   17 Classificació del Contractista 

Annex núm.   18 Pressupost per a coneixement de l’Administració 

Document núm. 2.- PLÀNOLS 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

Capítol I.-     Aspectes generals 

Capítol II.-    Materials Bàsics 

Capítol III.-   Unitats d’obra, processos d’execució i control 

Capítol IV.-   Amidaments i abonament de l’obra 

Document núm. 4.- PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de Preus 

Pressupost 

Pressupost General 
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14.- CONCLUSIÓ 

Amb els documents aportats es consideren suficientment justificades i valorades les 

actuacions que hauran de portar-se a terme per a la materialització del “Projecte 

constructiu d’un aparcament superficial i urbanització del carrer Bolívia al barri de 

Provençals del Poblenou de Barcelona”, pel que s’estima haver complert l’objectiu i en 

conseqüència es presenta a la consideració de la superioritat, sotmetent-lo a la seva 

aprovació. 

 

Barcelona, juny 2012 

 

L’AUTOR DEL PROJECTE 

 

 

 

Jordi Olmo Novoa 

                                                                                                 Enginyer de la Construcció 



 

 

 

 

ANNEX NÚM. 1 

ESTUDI DE MOBILITA URBANA 
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ANNEX NÚM. 1 

ESTUDI DE MOBILITAT URBANA 

 

1.- ANTECEDENTS 

L’acompliment de les determinacions del planejament urbanístic general sobre mobilitat 

sostenible resulta de l’estudi de mobilitat, actualitzat a l’any 2007, del Pla Especial 

d’Infraestructures del Poblenou (PEI) aprovat definitivament pel Plenari del consell 

municipal de 27 d’Octubre de 2006, efectuada en desenvolupament de les previsions de la 

Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les Àrees Industrials del 

Poblenou del districte d’activitats 22@Bcn, aprovada definitivament en data 27 de Juliol de 

2006, tota vegada el present Pla de Millora Urbana s’hi ajusta plenament. Actualment, la 

societat 22@ Barcelona impulsa el Desenvolupament i Implantació del PEI al Poblenou, i 

que també el present Pla de Millora Urbana s’adapta. 

La mobilitat s’ha convertit avui en dia, en un dels més apreciats béns i també en un dels 

més importants problemes ambientals dels nostres dies. Si bé no són discutibles els 

beneficis que reporta per l’economia; el desenvolupament i el benestar social per tal de 

poder desplaçar-se amb facilitat, comoditat i rapidesa, no així les importants 

conseqüències ambientals que això té, com la contaminació atmosfèrica, la contaminació 

acústica, l’ocupació i la partició del territori que afecta sobre la flora i la fauna, etc. Per això, 

si la mobilitat no és objecte d’una planificació acurada, amb visió tant global com local, i si 

no gaudeix del consens dels diferents agents que hi participen, pot esdevenir un factor 

amb efectes negatius en diversos àmbits. 

La planificació ha de passar per fer una diagnosi de la mobilitat i que, prenent en 

consideració les característiques demogràfiques, socio-econòmiques i ambientals del 

Sector de planejament, determini les mancances del model de mobilitat. Des d’aquest punt 

de vista cal tenir present el que suposa una insuficiència de l’oferta o baixa participació 

dels sistemes de transport públic i l’adequació de cada mitjà de transport als intervals de 

demanda que facin rendible socialment i econòmicament la demanda. En definitiva la 

diagnosi de la mobilitat dins del nou sector de desenvolupament ha de preveure les 

modificacions que calguin fer en el model de mobilitat existent per tal d’evolucionar cap a 

un model de mobilitat que minimitzi els costos socials i ambientals, i maximitzi els beneficis 

globals per a la societat, en definitiva cap a la mobilitat sostenible. 
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També cal tenir en compte que les disposicions i els instruments que s’estableixin s’han 

d’emmarcar al context de l’Agenda 21 de Barcelona, pla estratègic que ha de permetre 

assolir un desenvolupament cada vegada més sostenible així com en el context 22@. 

El PMU del l’illa Selva de Mar – Perú, ha de contemplar les disposicions de la llei 20/1991, 

del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres 

arquitectòniques, que garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altre 

limitació les mateixes oportunitats per a moure’s, tant en els desplaçaments a peu, cadira 

de rodes, bicicletes, etc., com en el transport públic i col·lectiu, que la resta de ciutadans. 

El Pla de millora urbana no contempla el traçat de carrers perquè són existents en el 

Poblenou i no genera de nous. No obstant, cal dir, que els carrers existents tenen 

pendents molt inferiors al 8%, essent quasi plans. 

Així mateix cal tenir present els principis inspiradors que marca la Llei 9/2003, del 13 de 

juny, de la mobilitat, i que han de regir la planificació de la mobilitat en qualsevol municipi, 

que per Barcelona són: 

 El dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades,     

segures i amb el mínim impacte ambiental possible. 

 L’organització d’un sistema de distribució de mercaderies sostenible. 

 La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de 

persones   com de mercaderies. 

 El foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d’altres sistemes de 

transport de baix o nul impacte, com el desplaçament en bicicleta o a peu. 

 La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin a la mobilitat de les 

persones. 

 La distribució adequada dels costos d’implantació i gestió del transport. 

 L’adequació a les polítiques comunitàries sobre aquesta matèria. 

 L’impuls d’una mobilitat sostenible i l’ús racional del territori. 

 El compliment dels tractats internacionals vigents relatius a la preservació del clima 

pel que concerneix la mobilitat. 

La Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya defineix la mobilitat sostenible com: la mobilitat 

que es satisfà en un temps i un cost raonables i minimitza els efectes negatius sobre 

l’entorn i la qualitat de vida de les persones. Així mateix, són de compliment el Decret 

344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada i el Decret362/2006 

pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat. 
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2.- OBJECTIUS 

El present estudi té per objectius: 

1.- Mesurar la intensitat de trànsit de la situació actual a les vies que envolten 

l’àmbit d’estudi i les seves connexions immediates amb la resta de la ciutat de Barcelona. 

2.- Analitzar la capacitat actual de les vies de circulació i calcular els nivells de 

servei actuals, per tal de validar les possibles propostes d’actuació.  

3.- Calcular la generació de viatges de persones que provocarà la implantació de les 

noves activitats del PMU del Sector de Selva de Mar- Perú en base a un escenari futur on 

es té en compte els creixements més importants de la ciutat. 

4.- Proposar actuacions que millorin tant la situació actual com la futura pel que 

fa a la mobilitat dels desplaçaments en vehicle privat, en transport públic i a peu i bicicleta, 

que potenciïn la interconnexió de l’àmbit amb la resta l’entorn més pròxim i de la ciutat. 

5.- Garantir la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell 

d’accessibilitat i mobilitat adequats al districte i a la resta de la ciutat. 

6.- Fomentar i donar preferència als mitjans de transport més sostenibles des del 

punt de vista ambiental i social, garantint els espais adequats per als vianants, facilitar els 

desplaçaments amb medis de transport alternatius com la bicicleta, aconseguir transport 

públic funcional i potenciar una cultura de la mobilitat i accessibilitat sostenibles, seguint 

les directrius actuals de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
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3.- ÀMBIT DE L’ESTUDI 

L’àmbit d’actuació del present Pla de Millora Urbana queda definit per l’illa delimitada pels 

carrers del Perú a l’oest i Selva de Mar al nord. 

Les superfícies de l’àmbit són les següents: 

 Superfície de l’àmbit del PMU:                                                        6.367,23 m² 

 Superfície de vialitat:                                                                          256,59 m² 

 Superfície qualificada de 22@ de l’àmbit de transformació:             6.623,82 m² 

L’àrea objecte d’estudi ocupa gairebé la totalitat d’una illa de l’eixample Cerdà. 

Limitada pels carrers de Perú i Selva de Mar, li manca el front amb el carrer de Provençals, 

carrer que queda interromput de la trama viària en la de l’eixample per l’Illa de L’Escocesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte a l’entorn, cal destacar les recents aprovacions dels Plans de Millora Urbana del 

sector:  “Per a la transformació de l’edifici industrial situat al carrer Perú 186”. 

Cal destacar l’existència d’una franja de zones verdes i equipaments públics en paral·lel al 

carrer Perú, fent de coixí separador amb les façanes posteriors dels edificis situats amb 

façana a la Gran Via. La resta de construccions situades als carrers Selva de Mar i de 

Bolívia són edificacions industrials.  
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Per altra banda, destacar que el sector d’actuació està ocupat per dos recintes industrials. 

El primer, ocupa els terrenys de l’antiga fundició de “Can Ferrer”, situada al nord del sector, 

delimitada pels carrers del Perú i Selva de mar, on es preveu la construcció d’un edifici 

d’oficina del Projecte 22@ i un per a habitatge de protecció oficial. 

El segon, ocupa els terrenys de l’antiga fàbrica Tallada i Lora, situada al sud del sector. 

Delimitada pels carrers de Bolívia i Selva de Mar. Ha sofert diverses transformacions però 

d’acord amb l’Estudi històric arquitectònic, es preservarà la xemeneia, situada davant el 

sector de “L’Escocesa”, on es preveu la construcció de l’aparcament del present projecte. 

Referint-nos als espais lliures del sector dir que aquests es situen en el límit sud-oest del 

mateix responen als objectius de: 

 Potenciar la connectivitat entre els futurs solars destinats a la construcció 

d’habitatge protegit i del 10% de l’aprofitament urbanístic resultant. 

 Possibilitar els recorreguts de vianants entre els carrers de Bolívia i de Perú. 

 Formalitzar un espai de connexió i transició que faciliti la futura reordenació de les 

illes situades a ponent de l’actuació. 

El present Pla de Millora Urbana destina una superfície de 2.473,20 m² pel sistema local 

de parcs i jardins urbans de nova creació (clau 6b). 

La zona destinada a habitatge públic protegit, clau 22@, i al 10% de l’aprofitament 

urbanístic del sector, es localitza en l’edifici situat amb façana al carrer de Perú, en el límit 

oest del sector, en l’extrem superior de l’esmentat recorregut interior, on es concreten els 

sòls destinats a espais lliures del Pla. 

La concreció de l’aprofitament privat per usos admesos en operacions de transformació 

per activitats @, es formalitzarà en una edificació amb volumetria específica, situat en 

l’alineació als carrers perimetrals del sector: Perú i Selva de Mar. 

L’ordenació dels volums resultants segueix les regles de composició de l’eixample Cerdà i 

les pròpies del conjunt fabril “Tallada i Lora” amb una disposició en paral·lel al carrer 

Bolívia, en un exercici de buits i plens, que segueix el ritme d’edifici- paisatge- edifici 

preexistent i on la presencia de xemeneia de l’antiga fàbrica “Tallada i Lora”, sigui un 

referent en les visuals i reconeguts del projecte. 
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4.- METODOLOGIA 

4.1.- Treball de camp 

Per a l’execució de l’estudi de mobilitat s’ha realitzat una campanya exhaustiva de recollida 

de dades sobre el terreny. Per això, s’ha realitzat un anàlisi de les dades de la xarxa, basat 

en dades d’aforaments manuals i dades aportades en anteriors estudis de trànsit.  

Així mateix s’ha efectuat un inventari de tota la xarxa viària propera a l’àmbit d’estudi 

respecte els tipus de vies, sentits de circulació, nombre de carrils, funcionament de les 

interseccions i dels girs, estat de les voreres i altres paràmetres útils per a l’obtenció de 

possibles punts conflictius a la xarxa viària. 

S’han pres les mesures de trànsit actuals mitjançant un pla d’aforaments manuals i s´han 

recollit els aforaments realitzats amb anterioritat en altres estudis de mobilitat de la ciutat 

de Barcelona, a efectes de quantificar la previsió de viatges des de cada origen exterior i 

associar-los a les possibles entrades a l’àmbit d’estudi. 

4.2.- Recull de dades referents al transport públic, vianants i bicicletes 

S’ha recollit la informació necessària per conèixer l’oferta de línies de transport públic de la 

zona. En aquest sentit s’han fet un recull de dades per a la proposta de millores per a la 

cobertura espacial i temporal. 

Pel que fa a la mobilitat de vianants a peu i en bicicleta, la recollida de dades ha consistit 

en la identificació de: 

 Recorreguts segurs per a vianants 

 Els itineraris cap a les estacions de tren i les parades de bus urbà i interurbà. 

 Possibles connexions amb carrils bici de l’entorn. 

4.3.- Càlcul de la demanda generada 

S’ha calculat la demanda possible en dies laborable i en caps de setmana segons les 

taules de l’annex nº1 del decret de Mobilitat Generada. 

4.4.- Efecte sobre el trànsit actual de la mobilitat generada 

Es calcularà l’efecte sobre el trànsit actual en funció de les dades recollides, les intensitats 

de trànsit calculades a partir dels aforaments i del treball de camp i es plantejaran 

propostes de cara a la millora de la mobilitat a la zona d’estudi. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                                                            

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 1.- ESTUDI DE MOBILITAT URBANA                                                                                               Pàg. 7 

5.- SITUACIÓ ACTUAL DE LA MOBILITAT 

5.1.- Transport públic 

A.- METRO 

Dintre de l’àmbit d’estudi no trobem cap línia de metro a menys de 500 metres, les línies 

de metro Línia 4 (Selva de Mar a 690 metres i Besòs a 925 metres) i Línia 2 (Bac de Roda 

600 i Sant Martí a 660 metres) són les més properes del nou desenvolupament. De totes 

formes l’accessibilitat a la Línia 4 i a la Línia 2 està garantida ja que es troben situades 

molt a prop del radi de cobertura mínim.  
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B.- XARXA DE RODALIES (>500m). 

L’estació més propera és la de Clot, a 1000 metres seguidament de l’estació de l’Arc de 

Triomf que se situa a 2.900 metres. Aquestes estacions donen servei de Rodalies RENFE. 

De totes formes, la intermodalitat entre el metro i el servei de Rodalies permet accedir a les 

estacions de Rodalies de forma ràpida i eficient entre aquest mitjà de transport i l’àmbit 

d’actuació. 
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C.- AUTOBUSOS 

En l’actualitat l’àmbit d’estudi està servit bàsicament per línies de bus urbà (TMB i NITBUS) 

que connecten l’entorn d’estudi amb diversos punts importants de la xarxa bàsica de la 

ciutat. 

Diàriament circulen per l’àmbit d’estudi 8 línies d’autobús urbans de TMB, concretament 

les línies 7, 26, 40, 42, 71, 56, 60, 36 i la 141. Així mateix, diàriament circulen per l’àmbit 

d’estudi dues línies de bus interurbà, una connecta el centre de Barcelona amb el municipi 

de Badalona, Línia B-25 i l’altra amb el centre de Santa Coloma de Gramenet, Línia B-21. 

Durant la nit circulen dues línies d’autobús urbà nocturn, concretament les Línies N8 i la 

N11. 
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D.- TRAMVIA. 

Actualment l’àmbit d’actuació es troba sota la influència de la línia de tramvia corresponent 

al tram Besòs, que en arribar a la Plaça de les Glòries, es bifurca en dues línies diferents, 

quedant al nostre abast la línia que circula per la Gran Via, tal i com es mostra en el plànol 

següent. 
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5.2.- La mobilitat a peu. 

Els carrers de la malla Cerdà conservaran les clàssiques voreres de 5 m (en total, 10 m de 

voreres i 10 m de calçada), amb la qual cosa la mobilitat a peu queda garantida actualment 

de forma raonable, tot i que en molts casos és necessària una rehabilitació de la vorera. 

A part dels vials propis de la malla Cerdà, existeixen alguns eixos a l’entorn de l’àmbit del 

pla molt propicis per la potenciació d’itineraris a peu com són l’Avinguda Diagonal, Gran 

Via, La Rambla del Poblenou, la Rambla de Guipúscoa i l’Avinguda Meridiana, tots amb 

voreres centrals i laterals. Aquest eixos vials connecten amb zones públiques obertes i 

espais verds o enjardinats, com ara: els Jardins del Clot de la Mel, el Parc del Clot, la 

Rambla de Prim, Avinguda Icària o el Passeig de Garcia Faria, amb amples passeigs per 

vianants. 
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5.3.- La mobilitat en bicicleta 

Actualment s’està desenvolupant tota una xarxa de bicicletes que té per objectiu connectar 

tot el Poblenou amb la resta de la ciutat. 

A mesura que es van urbanitzant els carrers, i tenint en compte la configuració viària 

definida pel Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou (carrers primaris i secundaris) 

s’estableixen els carrils bicis pertinents. Tal i com es pot comprovar en el següent plànol 

l’àmbit estudiat es troba situat a prop de diferents carril bicis però que encara estan per 

connectar. 

La implantació del Bicing al municipi de Barcelona permet el desenvolupament i la 

utilització d’aquest mode de transport, molt respectuós amb el medi ambient i amb els 

paràmetres de sostenibilitat actuals. 

Els punts de lloguer més propers a l’àmbit són: 

 

 

Els punts de lloguer més propers a l’àmbit estudiat es troben a Gran Via 1062 a l’alçada de 

Selva de Mar i a Pere IV 383. 
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5.4.- El transport privat 

Sentits de circulació 

La xarxa viària del Poblenou correspon en bona part a l’esquema de l’Eixample, 

superposada de manera sorprenent a una parcel·lació provinent de l’origen rural, i amb 

una trama de casc antic al voltant de la Rambla del Poblenou. 

En la major part de l’àmbit d’estudi domina la quadrícula de Cerdà, amb la particularitat de 

que s’hi observa un esquema clar de super-illes. En direcció mar - muntanya, només un de 

cada tres carrers (i no sempre) presenta continuïtat més enllà de la Gran Via. En direcció 

paral·lela a la costa l’esquema no és tant clar, però la presència del Parc de la Ciutadella, 

per una banda, i de només dos passos existents més enllà del Besòs (Cristóbal de Moura i 

Eduard Maristany) condiciona també el disseny funcional de la xarxa. Finalment, els grans 

eixos de la Ronda Litoral (Front Litoral i Besòs) i de la Gran Via acaben de configurar la 

malla. 

Actualment s’està treballant en donar continuïtat a tot aquest tramat viari, amb lo qual 

s’està reurbanitzant quasi tota la xarxa viària. Tota la xarxa viària propera a l’àmbit d’estudi 

està formada per carrers d’únic sentit de circulació, seguint la tipologia tipus Eixample. 

Actualment els carrers de Perú i Selva de Mar conformen els eixos principals de connexió 

del sector. El primer connecta la ronda Prim amb Glòries, per sota i en paral·lel a la Gran 

Via. El segon connecta la Gran Via amb el Passeig Garcia Fària en el front Marítim. El 

carrer de Bolívia és un carrer intern al Poble Nou, que no té continuïtat en la trama viària al 

quedar interromput al carrer Selva de mar. 
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5.4.1.- Punts d’aforament manual 

El departament de mobilitat del 22@Bcn realitza semestralment campanyes d’aforaments 

manuals per tot el Poblenou amb l’objectiu d’actualitzar i conèixer les intensitats de 

vehicles que circulen per les principals vies. 

Els aforaments s’han concentrat a les interseccions més destacades, en aquests punts, la 

informació a extreure és la següent: 

_ Volum de trànsit, mitjançant extrapolació a través de les estacions automàtiques. 

_ Moviments més importants (girs, incorporacions, etc...) 

Els aforaments manuals permeten distingir la intensitat de cada moviment a una 

intersecció. Els aforaments de composició distingeixen el tipus de vehicle segons 

categories predefinides. El procés de tractament de les dades és el mateix que al cas 

anterior. Els  aforaments -tant manuals com automàtics s’acompanyen d’un plànol que 

indica la localització del punt aforat, els moviments i les seccions, segons el cas. 

El pla d’aforaments contempla un àmbit superior a l’entorn de l’àmbit estudiat per valorar 

l’impacte sobre les vies d’accés metropolità, en particular els accessos de la Gran Via i la 

Ronda Litoral. 

S’adaptarà el pla d’aforaments a la situació d’obres en el moment de l’estudi i es corregiran 

els resultats en cas necessari per obtenir resultats representatius de la situació normal del 

trànsit. 

A part dels aforaments manuals, per tal de calibrar el model de simulació, s’ha emprat tota 

la informació disponible de les espires i aforaments manuals propietat de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

5.4.2.- Intensitats Mitjanes Diàries de trànsit i Nivells de Servei. 

El plànol de volums de trànsit actual, s’ha construït a partir de les dades d’aforaments 

automàtics i manuals. Aquesta representació està formada per una mida de línia 

proporcional a la IMD que passa pel tram dibuixat. 

Aquest plànol mostra les intensitats de trànsit actuals a la xarxa viària de l’àmbit d’estudi i 

una primera imatge de quins són els trams amb unes IMD més elevades. 
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Els trams amb la IMD més elevada a la nostra zona d’estudi són el de Selva de Mar amb 

10.500 veh/dia i Bac de Roda amb 7.900 veh/dia. Tot i així els dos trams esmentats tenen 

un percentatges de saturació per sota del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Les IMD s’han mesurat en una setmana tipus del mes de Novembre amb l’activitat escolar, 

industrial i comercial en funcionament, pel que es consideren dades vàlides per considerar-

les com les intensitats mitjanes diàries de càlcul. 

Com es pot comprovar, a l’àmbit d’actuació no es detecten IMD importants amb lo qual els 

índexs de saturació són del tot acceptables. 
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6.- CÀLCUL DE LA DEMANDA GENERADA PER LES ACTIVITATS PREVISTES. 

Un dels objectius del present estudi és calcular el nombre de viatges que generarà el pla 

de millora urbana de l’illa Selva de Mar- Perú i Bolívia. 

Quadre de superfícies Àmbit PMU Superfície

Sòl clasificat m2

22@ (sòl computable) 6.367,23

Vials 256,59

Total 6.623,82

Sostre edifici 22@ (3,138,60 m2 x 6 plantas) 18.831,60

Sostre edifici residencial 1 (400 m2 x 8 plantas) 3.200,00

Sostre edifici residencial 2 (350 m2 x 4 plantas) 1.400,00

Total = 23.431,60

Cessions

Vialitat 256,59

Espais lliures 2.473,20

Total = 2.729,79

Total = 26.161,39

Quadre de superfícies Àmbit PMU Superfície

Sòl clasificat m2

22@ 6.367,23

Vials 256,59

Total 6.623,82

Sòl computable 6.367,23

Sostre edifici 22@ (3,138,60 m2 x 6 plantas) 18.831,60

Sostre edifici residencial 1 (400 m2 x 8 plantas) 3.200,00

Sostre edifici residencial 2 (350 m2 x 4 plantas) 1.400,00

Total = 23.431,60

Cessions

Vialitat 256,59

Espais lliures 2.473,20

Total = 2.729,79

Total = 26.161,39

 

 

6.1.- Càlcul del nombre de desplaçaments 

Segons les disposicions del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carres Perú, 

Selva de Mar i Bolívia del 22@ Barcelona, les superfícies, els usos permesos i l’índex 

d’edificabilitat fixats, permeten realitzar una estimació del nombre de desplaçaments que 

generarà la nova activitat. 

La següent taula ens resumeix la variable determinada en el Pla: 
 

Activitat Sostre previst PMU (m2)

Oficines 18.831,60

Residencial 4.600,00

Espais lliures 2.729,79

TOTAL 26.161,39
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En el gràfic de la distribució de les activitats previstes al PMU Selva de Mar observem que 

més del 70% de la superfície està destinat a oficines. 

 

Font: Elaboració pròpia segons l’article 18 de la Llei de Mobilitat 9/2003 
 
 
 

a.- Desplaçaments totals 
 
 

 
 
 

D’acord amb els criteris d’avaluació de la mobilitat proposats al Decret de Mobilitat 

Generada i partint de les dades de superfícies i sostres edificables concretats en el 

document urbanístic, el present document estima en 3.798 el nombre de desplaçaments 

que es generaran en dia laborable i 596 en dissabtes. La reducció de desplaçaments és 

molt significativa en dissabtes ja que es considera que les oficies romandran tancades en 

cap de setmana. 
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Aquest nombre de desplaçaments, es reparteixen segons el repartiment modal de la ciutat 

tenint en compte però, el tipus d’activitat prevista, que tindrà diferències segons sigui dia  

laborable o dissabte. 

A continuació es mostren el nombre d’etapes segons el mode de transport a Barcelona: 

 

 

Aquest nombre de desplaçaments, es reparteixen segons el repartiment modal de la ciutat 

tenint en compte que aquest variarà en funció del tipus d’activitat prevista i segons sigui dia 

laborable o festiu. 

A continuació es mostren les taules del repartiment modal per a cada activitat: 
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b.- Desplaçaments en transport públic 

A continuació s’aplica el repartiment modal en transport públic per a cadascuna de les 

activitats, 
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A l’àmbit d’actuació es generaran 1.224 desplaçaments en transport públic en dies 

laborables i 118 desplaçaments en dissabtes. 

c.- Desplaçaments a peu i bicicleta: 

c.1 Desplaçaments a peu 

Cal tenir present que la llei de mobilitat incentiva els desplaçaments a peu potenciant 

itineraris per vianants, per la qual cosa el percentatge de repartiment modal en aquest 

mode de transport és important. 

 

Pràcticament es realitzaran 1.011 nous desplaçaments a peu en aquest entorn en dia 

laborable i 272 nous desplaçaments en dissabte. 

c.2 Desplaçaments a bicicleta 

La mobilitat en bicicleta és cada vegada més important a la ciutat, pel que s’han de 

projectar les necessitats de cada planificació per potenciar aquest mode de transport. 

El percentatge de repartiment modal en aquest mode de transport és baix, però important 

a l’hora de dimensionar els espais. 
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El resultat de desplaçaments en el mode de transport de la bicicleta és: 

 

Pràcticament es generaran 166 desplaçaments en bicicleta en dia laborable en aquest 

entorn cada dia i 32 en dissabte. 

d.- Desplaçaments i nombre de vehicles privat (cotxe, moto, taxi i vehicle de 

mercaderies) 

El percentatge de desplaçaments en vehicle privat, incloent-hi els viatges en turisme, taxi i 

motos previst és: 

 

L’ocupació mitjana dels vehicles per a cadascuna de les activitats, diferenciant visites i 

treballadors i dies laborables i dissabtes és la següent: 
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El resultat del nombre de vehicles generats o atrets per la nostra actuació es: 

 

A l’àmbit d’estudi es generaren al voltant de 1.112 viatges en vehicles privat en dia 

laborable per 109 en dissabtes. 

Pel que fa a la diferència entre motos i la resta de vehicles, es pot prendre com a 

referència el percentatge de motos que es mou actualment per la zona, el 27% 

segons la referència de les dades bàsiques. 
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Font: Dades bàsiques de Barcelona 
 
 

 

 

El resultat és que l’atracció o generació de motos és la següent, 300 en dia laborable i 29 

en dissabte. Descomptant aquest percentatge de motos el nombre total de turismes 

incloent-hi els taxis és el següent: 

 

812 turismes en dia laborable i 80 en dissabte (incloent-hi taxis i sense motos). 
 
El percentatge d’utilització del taxi és el següent: 
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Aplicant aquest percentatge, el nombre de taxis utilitzats tant en un dia laborable com en 

dissabte és: 

 

El nombre total de taxis que generarà l’activitat prevista en el Pla de Millora Urbana serà 

153 taxis en dia laborable i 6 en dissabtes. 

Amb lo qual, restant el nombre total de motos i taxis al nombre total de turismes, es pot 

concloure que els vehicles que necessitaran estacionar dins del sector, tant a dins com a 

fora de la calçada són: 

 

Dels 659 turismes en dia laborable que necessiten estacionar durant tot el dia, s’ha de 

calcular els que necessiten fer-ho a la mateixa vegada, pel que cal d’estudiar les 

distribucions horàries per preveure les puntes d’utilització, etc. No serà necessari repetir el 

procediment en dissabte donat que el nombre de vehicles que generarà es molt menor (73 

viatges en vehicle). Per tant , dimensionarem per la màxima demanda. 
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6.2.- Distribució horària i càlcul de l’hora punta que genera la nova activitat. 

Únicament calcularem l’hora punta d’un dia laborable, tenint en compte els resultats 

obtinguts (1.112 viatges en vehicle privat en dia laborable per 109 en dissabte). 

La distribució horària de la demanda que generarà la nova activitat és la següent (resultat 

de la suma d’entrades i sortides de cadascuna de les activitats): 

 

Pel que fa als dies laborables, l’hora punta màxima es situa entre les 17:00 i les 18:00 

hores de la tarda generant i atraient un total de 408 vehicles que representen un 10,6% del 

total. Aquest nombre de viatges no suposarà un augment considerable del trànsit a les vies 

de l’entorn. 

CÀLCUL DELS APARCAMENTS NECESSARIS SEGONS LES CORBES DE 

DEMANDA: 

A partir de les corbes d’entrada i sortida de les diferents activitats sense tenir en compte 

l’activitat residencial s’obtenen el nombre de places d’aparcament necessàries per absorbir 

la màxima demanda. No s’inclou la demanda prevista per l’activitat residencial donat que 

cada habitatge haurà de comptar amb les seves places pertinents, calculades a l’apartat 

següent, ja que aquestes no podran ser compartides amb la resta d’activitats.   
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En el període de 12:00 a 13:00 es necessitaran de l’ordre de 293 places d’aparcament per 

les activitats previstes sense tenir en compte l’activitat residencial. Considerant que no s’ha 

de dimensionar l’aparcament per a la màxima demanda, suposarem que es necessitaran 

un 80% d’aquesta. Per tant, es necessitaran 235 places. S’ha de considerar també 

l’existència de les places d’aparcament regulades a calçada que existiran en els carrers 

secundaris de l’entorn. 
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CÀLCUL DELS APARCAMENTS NECESSARIS SEGONS LA NORMATIVA VIGENT: 

Segons el Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou s’estableixen el nombre de places 

necessàries per a turismes, motos i bicicletes per a cadascuna de les activitats previstes. 

La normativa establerta en el PEI compleix les necessitats d’aparcament per a cadascun 

del modes que s’estableix en el Decret de Mobilitat Generada. 

El quadre que s’incorpora a continuació, detalla les superfícies destinades a aparcament 

del sector, distribuint l’espai disponible entre els diferents modes de transport privat: Cotxe, 

moto i bicicleta. 

 

 

 

Com es pot comprovar el nombre de places necessàries segons els càlculs obtinguts amb 

les corbes d’entrada i sortida de les diferents activitats (235 places d’aparcament), es 

correspon amb les places necessàries segons la normativa establerta en el pla especial 

d’infraestructures  (236 places d’aparcament). 

 

7.- QUADRE RESUM DE LA MOBILITAT GENERADA. 

El següent quadre resumeix la mobilitat generada pel Pla de Millora urbana delimitat pels 

carrers selva de Mar, Perú i Bolívia del districte 22@ Barcelona. 
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Desplaçaments en dia laborable i dissabte: 
 

 

Cada dia laborable es generen 973 desplaçaments generats per visites i 2.825 per 

treballadors. Els dissabtes, els desplaçaments generats són inferiors, 596 generats per 

visites i cap per treballadors. 

Les necessitats d’aparcament són les següents: 
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8.- XARXA VIÀRIA. CONFIGURACIÓ DE LA SITUACIÓ FUTURA 

La xarxa viària del Poblenou correspon en bona part a l’esquema de l’Eixample, 

superposada de manera sorprenent a una parcel·lació provinent de l’origen rural, i amb 

una trama de casc antic al voltant de la Rambla del Poblenou. 

A la major part de l’àmbit d’estudi domina la quadrícula de Cerdà, amb la particularitat de 

que s’hi observa un esquema clar de super-illes. En direcció mar-muntanya, només un de 

cada tres carrers (i no sempre) presenta continuïtat més enllà de la Gran Via. En direcció 

paral·lela a la costa, l’esquema no és tant clar, però la presència del Parc de la Ciutadella, 

per una banda, i de només dos passos existents més enllà del Besòs (Cristóbal de Moura i 

Eduard Maristany) condiciona també el disseny funcional de la xarxa. Finalment, els grans 

eixos de la Ronda Litoral (Front Litoral i Besòs) i de la Gran Via acaben de configurar la 

malla. 

El Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou proposa assumir aquesta estructura de 

super-illes i aprofitar-la per a jerarquitzar i especialitzar les vies, unes bàsicament per al 

trànsit de vehicles de motor (transport privat i públic) i les altres d’accessibilitat local i 

mobilitat alternativa (bicicleta). Aquests carrers seran unidireccionals, condició 

indispensable per a una eficient gestió semafòrica. Un altre element fonamental és l’aposta 

per una radical eliminació de l’aparcament de superfície de llarga durada. La via pública, 

un bé escàs, no pot servir de magatzem de vehicles privats (funció per a la qual és 

clarament insuficient, com es veurà en l’apartat corresponent), ja que té altres 

requeriments més importants. 

Es configuren per tant dos tipus de vies en la xarxa ortogonal (xarxa primària i xarxa 

secundària) apareixen a més alguns eixos especials atípics molt significatius. 

Xarxa bàsica 

La Ronda Litoral (tram Litoral i tram Besòs) i la Gran Via són les dues vies segregades 

urbanes que delimiten bona part de l’àmbit d’estudi, dotant-lo d’accessibilitat metropolitana. 

Seria desitjable potenciar la connectivitat rodada entre la Gran Via i els carrers mar-

muntanya de la xarxa primària, de manera que la Gran Via actuï com a distribuïdor del 

trànsit d’accés al Poblenou. D’aquesta manera l’accessibilitat al Poblenou no recauria tant 

en els carrers paral·lels al mar Llull, Pallars, Pujades, Tànger ....). 
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Xarxa primària 

Constituïda pels carrers que delimiten les super-illes i completada amb trams d’altres 

carrers que en garanteixen la continuïtat. Aquests carrers es reserven per a la circulació de 

cotxes i motos (3 carrils de 2,6m) i del transport públic (1 carril bus de 3m), sense oblidar 

però les clàssiques voreres de l’Eixample generoses per als vianants (4,6m) i els xamfrans 

on s’hi concentren les necessitats d’estacionament temporal. No tindrà aparcament en 

superfície al llarg dels carrers. La semaforització reconeixerà també aquesta funció 

prioritària de trànsit respecte de la resta de carrers. 

Xarxa secundària. 

Constituïda pels carrers interiors de les super-illes, que en general no ofereixen gaire 

continuïtat, i que per tant són poc útils per a la major part del trànsit. Disposen de carril bici 

unidireccional en un costat, de carril d’aparcament en l’altre i d’una calçada de 2 carrils. 

Les voreres tindran una amplada mínima de 5m. El disseny i la gestió de la banda 

d’aparcament en superfície és un dels elements claus del pla, ja que només s’hi permetran 

càrrega i descàrrega de curta durada, estacionament de motos i bicis, parades de taxi, 

estacionament de rotació (zona blava). Es proposa també que les cruïlles entre carrers de 

la xarxa secundària tinguin els xamfrans arrodonits per tal de facilitar la mobilitat dels 

vianants i de les bicicletes A banda dels carrers de la malla ortogonal, classificats en xarxa 

primària i secundària, existeixen altres carrers i avingudes, alguns d’ells molt importants i 

significatius. Cadascun té lògicament un tractament diferenciat, i poden ajudar a completar 

la xarxa primària (donant continuïtat als itineraris ortogonals), o formar part d’eixos de 

vianants, bicicleta, etc. Es proposa emprar-los en la configuració d’una potent xarxa de 

transport públic de superfície amb eixos bidireccionals,  per exemple per al pas de 

tramvies. 

La nostra zona d’estudi es situa entre els carrers Selva de Mar i Bac de Roda (carrers 

primaris) i els carrers Bolívia i Perú (carrers secundaris) seguint la configuració viària 

establerta en el Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou i garanteix la connectivitat 

amb l’entorn i la resta de la ciutat. 

A partir del predisseny del repartiment de l’espai explicat anteriorment, s’ha procedit a 

modelitzar el comportament de la xarxa viària des del punt de vista del trànsit privat (cotxe, 

comercial i moto), amb el model de simulació que habitualment utilitza l’Ajuntament. 
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Les hipòtesis de partida han estat: 

 Configuració topològica i jeràrquica de la xarxa: bàsica (Gran Via i Ronda Litoral),    

primària,secundària i eixos especials (Diagonal, Marina, Pere IV). 

 Carrers de la malla ortogonal amb dos carrils de circulació per a cotxes (carrils bus, 

bici i aparcament apart). Repartiment del temps de verd 60/40 (x. primària/x. 

secundària). 

 Ús del vehicle privat (repartiment modal) com l’actual, amb les tendències de 

creixement a deu anys vista que s’estan observant. 

 Usos del sòl previstos en el planejament urbanístic actualment en tràmit 

d’aprovació. Per tant, es tenen en compte els nous viatges generats fruit del 

desenvolupament previst en tot l’àmbit d’estudi (Ciutadella, Besòs, Gran Via, Litoral). 

 

Amb aquestes hipòtesis, la conclusió general és que un cop es desenvolupi tota 

l‘activitat prevista al Poblenou s’assoleix uns nivells de servei semblants al de la resta de 

l’Eixample. Els eixos verticals funcionen força bé, mentre que els horitzontals sofreixen 

congestió. Ara bé, amb un traspàs del vehicle privat al transport públic com el recomanat 

(“nou repartiment modal”, traspàs del 25%) la congestió pràcticament desapareix, llevat de 

la Gran Via i la Ronda Litoral, que pel seu caràcter metropolità són poc influenciables des 

de l’àmbit del Poblenou. La principal recomanació procedent de l’estudi ha estat preveure 

els carrers horitzontals de la xarxa primària (Tànger, Pallars, Pujades i Llull) amb 3 carrils 

de circulació (a més del carril bus), i s’ha decidit estendre aquesta configuració també als 

carrers verticals (Llacuna, Bilbao, Bac de Roda, Selva de Mar i Josep Pla). Aleshores, 

l’amplada total de la calçada serà de 10,8m (3 carrils de 2,6m i el carril bus de 3m). Això 

obliga a un lleuger retoc de les voreres allà on la secció té els clàssics 20m, que passaran 

a tenir 4,6m d’amplada en lloc del 5m habituals. 

Finalment, cal destacar que el dimensionament s’ha fet per a les activitats normals del 

dies feiners, que en termes generals és quan hi ha més demanda de mobilitat, però que 

existeix la problemàtica específica dels esdeveniments, que poden provocar demandes 

punta particularment en l’àmbit litoral (platges, Fòrum, congressos...). Aquest tipus de 

demandes aconsellen la implantació d’un esquema de gestió de l’accessibilitat al Front 

Litoral. 

Com es pot veure en el plànol següent, els vials que es troben situats al voltant de 

l’àmbit estudiat no presenten índex de saturació importants. La mobilitat generada per les 

activitats previstes no comportarà un augment considerable de la mobilitat en vehicle 

privat. 
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9.- CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ATMOSFÈRICA. 

Contaminació acústica 

Hi ha una relació estreta entre la intensitat mitjana diària de circulació de vehicles per un 

vial (IMD) i el nivell de soroll equivalent (Leq), que es mesura en decibels (dBA). 

L’experiència real en els carrers de Barcelona, relacionant IMD i Leq per al període diürn, 

és la següent: 

 25.000 a 80.000 vehicles/dia 76 a 79 dBA 

 4.500 a 25.000 vehicles/dia 70 a 75 dBA 

 a 4.500 vehicles/dia 64 a 68 dBA 

 menys de 1.000 vehicles/dia 62 a 68 dBA 

(El Leq nocturn resulta ser de 6 a 7 dBA inferior al diürn). 

En els carrers de la xarxa primària del Poblenou hi tindrem IMD de 10.000 a 20.000 

vehicles vegi’s l’annex 2), la qual cosa els situa en l’interval dels 70 a 75 dB, corresponent 

a les zones tipus III i IV, de l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona. Es 

tracta d’un nivell sonor relativament elevat propi d’àrees amb barreja d’usos d’habitatge, 

residencial, comercial, de serveis indústries. Els carrers de la xarxa secundària tindran 

intensitats de trànsit radicalment inferiors, la major part en l’interval dels 1.000 a 4.500 

vehicles/dia, al qual corresponen de 64 a 68 dBA, més propis de les àrees de tipus II, 
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qualificades de recomanables per a l’ús predominant d’habitatge i residencial. El nivell més 

alt de qualitat ambiental, corresponent a 60 dBA, només es pot aconseguir en carrers 

pràcticament tancats a la circulació rodada. 

Es pot veure doncs, com la jerarquització dels carrers en xarxa primària i xarxa secundària 

(o en “supe-illes”) resulta fonamental per aconseguir en una part considerable de la 

superfície del Poblenou una bona qualitat ambiental sense haver de recórrer d’entrada a 

mesures de restricció de l’accés de vehicles. L’Organització Mundial de la Salut fixa en 35 

dBA el llindar per sota del qual no s’observa cap mena de pertorbació en la son. Donat que 

el nivell mitjà d’atenuació de soroll dels tancaments dels edificis (parets, finestres...) es 

troba entre 20 i 25 dBA, es pot concloure que no es presentaran problemes en els carrers 

de la xarxa secundària, però que en canvi en els habitatges que donin a carrers de la xarxa 

primària es requeriran tancaments capaços de produir un nivell d’esmorteïment del soroll 

superior a la mitjana, de l’ordre de 35 dBA (10 dBA superior a la mitjana). 

Contaminació atmosfèrica 

La qualitat mediambiental de l’àmbit estarà íntimament relacionada amb el volum de 

viatges en cotxe i per tant amb les facilitats que es doni per a un bon accés en transport 

públic. 

La caracterització de les emissions dels vehicles s’ha de fer a partir de dades d’intensitats 

mitjanes de trànsit (IMD) i aplicant uns factors d’emissió per quilòmetre recorregut. En cas 

de no disposar de dades d’IMD ni de poder fer-ne una aproximació, se solen utilitzar les 

dades estimades de consum de gasoils i gasolines, i s’hi apliquen uns factors d’emissió per 

litre consumit. 

En vies locals es poden considerar els quilòmetres recorreguts de mitjana per cada vehicle 

i prendre tot el parc mòbil de referència, obtenint de nou els quilòmetres recorreguts per 

cada tipus de vehicle. 

S’utilitzen els factors d’emissió del CORINAIR 1990 (Core Inventory of Air Emissions 

Methodology). 
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Per a calcular els consums de combustibles i emissions de nova generació a l’àrea d’estudi 

es tipifiquen alguns paràmetres que intervindran en aquest càlcul. 

 El consum dedicat al transport es pot desglossar en aproximadament un 54% 

de benzina i un 46% de gasoil. 

 Per als desplaçaments en cotxe privat la distància mitjana recorreguda 

s’estima en 8 km, amb velocitats mitjanes de 25 km/h a la xarxa local propera 

a la zona d’estudi. L’ocupació dels vehicles és d’1,2 persones. 

 Per als desplaçaments en motocicleta s’estima una distància mitjana de 4 km. 

 En transport públic el recorregut mitjà és de 8 km amb velocitats comercials de 

13 km/h. Per a l’avaluació del consum de combustibles i d’emissions de 

contaminants a l’atmosfera només es tindrà en compte el transport públic de 

superfície. 

 Es considera que el 40% d’usuaris del transport públic accediran en bus i un 

60% en metro i ferrocarril. 

El nombre de desplaçament es detalla a continuació: 
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Atenent als supòsits anteriors: 

 

El consum total de combustible resultant de la mobilitat generada a l’àmbit de modificació 

és de 956 litres. 

 
Les emissions a l’atmosfera es xifra en 132.455 de grams/Km de gasos contaminants 

(CO2, NOx, PST i CH4) 

 

Amb el desenvolupament complert la mobilitat de la zona es veurà augmentada, tant pel 

que fa als desplaçaments en transport públic com els desplaçaments en vehicle privat. 

Cal tenir en compte però, tota una sèrie de factors que amortitzen aquesta incidència de la 

mobilitat en la contaminació de l’atmosfera: 

 No tots els desplaçaments es poden considerar de nova generació. Algunes 

de les empreses es traslladen d’una àrea a una altra, així doncs l’impacte 

sobre l’atmosfera d’aquesta mobilitat es trasllada de zona però no es crea de 

nou (redistribució de la contaminació) 

 Els edificis de la zona des del punt de vista energètic seran molt més eficients, 

donant lloc a una disminució del consum energètic i per tant de les emissions 

a l’atmosfera. Les noves promocions i urbanitzacions incorporen criteris 
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d’eficiència energètica que juntament amb altres criteris de sostenibilitat 

promouen creixements equilibrats i respectuosos amb el medi. 

Totes aquestes condicions juntament amb l’aplicació de bones pràctiques a l’estalvi i 

eficiència energètica contribuiran a crear un nou espai equilibrat que podrà assolir un 

balanç de la incidència de la mobilitat en la contaminació atmosfèrica de valor zero. La 

proposta de bones pràctiques pot començar per: 

 Instal·lació de filtres de partícules als vehicles públics i substitució per vehicles 

nous de gas. 

 Creació de carrils Bus a les vies per on circulin més de 120 expedicions 

d’autobusos tot el dia. 

 Promoció del taxi compartit. 

 Execució del Pla estratègic de la bicicleta. 

 Elaboració d’un pla de mobilitat al centre de treball. 

És important introduir els criteris ambientals i energètics en la planificació i gestió del 

transport. El transport públic consumeix menys i és molt més eficient energèticament. 

Es pot veure de manera molt clara la diferència en el consum, però també en l’eficiència 

energètica entre el transport públic col·lectiu en superfície i el vehicle privat. La millor 

percepció és contrastar el consum de combustible i el nombre de desplaçaments realitzats 

mitjançant  vehicles motoritzats: el transport públic col·lectiu de superfície gasta un 10% 

del combustible consumit pel transport en superfície per realitzar un 37,9% de 

desplaçaments, mentre que el cotxe privat gasta el 90% del combustible consumit per fer 

un 62,1% de desplaçaments totals. 
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10.- SITUACIÓ FUTURA. XARXA BUS 

En primer lloc, cal dir que el pla no pot pretendre definir el recorregut de les línies 

d’autobús pel Poblenou. Justament la característica principal de l’autobús respecte dels 

modes d’infraestructura fixa, és la seva capacitat d’adaptar-se a necessitats canviants. Ara 

bé, el pla fa una oferta generosa de carrils reservats seguint la major part dels carrers de la 

xarxa primària, de manera que l’autobús pugui disposar d’accés privilegiat lliure de 

congestió a tot l’àmbit de referència . 

Les característiques bàsiques de la xarxa proposada són: 

 Accés, el més homogeni possible a tot l’àmbit, amb carrils reservats, 

unidireccionals i amb el mateix sentit que el carrer. Això dóna lloc a una 

separació apreciable (en general tres illes) entre els dos sentits. Aquest 

aspecte no és òptim, però bé obligat per l’estructura de super-illes, ja que la 

resta de carrers no acostumen a presentar suficient continuïtat per a ser útils 

per a l’autobús. 

 Establiment d’un nou concepte de semaforització al llarg dels carrers de la 

xarxa primària, amb ones verdes pensades per a que l’autobús les pugui 

seguir. Per tant, la velocitat mitjana del trànsit privat i del públic s’aproximen. 

S’ha estimat que l’autobús podria assolir els 18 Km/h de velocitat comercial. Si 

l’autobús disposés de carrils en contra sentit (per tal de posar dos sentits en 

un mateix carrer) seria pràcticament impossible aplicar aquest nou concepte 

de semaforització, a part de produir una minva excessiva en la capacitat per a 

la resta del Trànsit. 

S’ha estudiat també la col·locació idònia de les parades: 

 Distància entre parades: cada tres illes (400 m). 

 Parades després dels passos de vianants, per tal que l’autobús no tapi la 

visibilitat als vianants que creuen el carrer. Atenent a altres criteris la posició 

de les parades seria diferent. Per exemple, per canviar de línia l’idoni seria 

tenir una parada abans i l’altra després, de manera que no calgui creuar cap 

carrer per canviar d’una línia a l’altra. Ara bé, com a norma general ha de 

prevaldre el criteri de seguretat. 

Tal i com es pot observar en el següent plànol la zona d’estudi disposa de diferents línies 

d’autobús, les més properes la 40, 42 i 71. 
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La xarxa de bus prevista en el Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou, garanteix la 

connectivitat de l’equipament amb l’entorn i la resta de la ciutat. 
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11.- SITUACIÓ FUTURA. XARXA BICI 

El pla preveu que tots els carrers de la xarxa secundària tinguin carril bici, de manera que 

sorgeix una xarxa relativament homogènia en tot l’àmbit. Per motius de seguretat i 

simplificació de les cruïlles es tracta de carrils unidireccionals, en el mateix sentit que el 

trànsit. Es proposa completar la xarxa amb carrils bidireccionals en el grans eixos com el 

Front Litoral, Gran Via, Diagonal, Pere IV,…,i amb solucions puntuals a definir en fase de 

projecte per a donar coherència a tota la xarxa. 

També caldrà dotar tot l’àmbit de llocs d’estacionament per a bicicletes, tant els edificis 

(establint dotacions amb una nova normativa) com la superfície, aprofitant els cordons 

d’aparcament en calçada que s’han previst en els carrers de la xarxa secundària. Caldrà 

dissenyar amb cura aquesta solució. Els projectes d’urbanització incorporen els elements 

de subjecció i seguretat per aquest fi.  

La xarxa de bicicletes prevista en el Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou, garanteix 

la connectivitat de l’equipament amb l’entorn i la resta de la ciutat. Observem que els 

carrers que limiten la zona d’estudi disposaran de carrils bicis. 
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12.- SITUACIÓ FUTURA. EIXOS DE VIANANTS 

Els carrers de la malla Cerdà conservaran les clàssiques voreres de 5 m (en total, 10 m de 

voreres i 10 de calçada). S’exceptuen els carrers de la xarxa primària en els trams 

d’amplada entre façanes de 20 m, on per a dotar la calçada de 10,8 m cal que les voreres 

tinguin 4,6 m. A més, hi ha els carrers de vianants del casc antic del Poblenou, i els grans 

eixos de la Diagonal, Pere IV, Litoral, Av. Icària, Rambla del Poblenou, Prim… Per tant, el 

vianant disposarà d’una xarxa excel·lent. Es proposa facilitar la circulació dels vianants 

pels carrers de la xarxa secundària arrodonint els xamfrans d’algunes cruïlles. 

El desenvolupament del Pla de Millora Urbana suposarà l’ampliació de la vorera del carrer 

Selva de Mar, per tal d’assolir la seva secció de 30 metres. 

La xarxa de vianants prevista en el Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou garanteix 

la connectivitat de l’equipament amb l’entorn i la resta de la ciutat. 
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13.- SITUACIÓ FUTURA. METRO I TRAMVIA 

El Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 és el document que defineix les inversions en 

infraestructures de transport públic metropolità. Al Poblenou només s’hi preveu un tramvia 

per la Diagonal i per la Gran Via. Es pot observar com davant l’obligació i el gran cost 

d’afrontar les greus mancances en àmbits urbans consolidats de fa temps, el PDI deixa 

sense resposta satisfactòria una sèrie d’àmbits de nou desenvolupament, entre ells el 

Poblenou. Per tant, el present pla ha de proposar solucions en aquest context, 

respectuoses amb el PDI però que forçosament han d’anar més enllà. 

És evident que el desenvolupament previst al Poblenou requerirà una gran accessibilitat, i 

com a conseqüència s’hi produirà una gran mobilitat. Com ja s’ha vist en l’apartat de xarxa 

viària, la congestió només es podrà evitar amb un repartiment modal més favorable al 

transport públic que l’actual, i encara més que el tendencial. 

De fet, és el mateix que passa a la resta de la ciutat, amb la diferència que al Poblenou 

encara s’és a temps d’evitar-ho. I això passa forçosament per dissenyar una oferta 

d’infraestructures potent però alhora realista, factible de ser implantada durant l’horitzó del 

pla. A continuació es descriuran els elements clau de la proposta. 

METRO 

Les estacions de Bogatell, Llacuna, Poblenou i Selva de Mar només tenen vestíbul de 

sortida per un extrem, quan és norma actualment disposar de doble sortida. Cal preveure 

la modernització d’aquestes estacions equipant-les d’un nou vestíbul amb accessos 

adaptats a persones de mobilitat reduïda. La nova sortida estarà a més de 100 m de 

l’actual, i per tant es millora apreciablement l’accessibilitat al metro. Els projectes de 

remodelació dels carrers hauran de comptar ja d’entrada amb aquesta possibilitat. Es 

proposa també el tema innovador de millorar la senyalització de les estacions per tal de 

que siguin fàcilment localitzables des de qualsevol punt del barri quan no estan a la vista. 

Aquest fet, millora l’accessibilitat a l’àmbit del Pla, per trobar-se ben a prop de l’estació del 

Bogatell. 

En aquest Pla es proposa un nou eix de característiques “metro” paral·lel al mar entre les 

línies 4 i 2, de Glòries al Besòs (3 km). Aquesta línia no té sentit si no es planteja com a 

prolongació d’una altra que travessi tota la ciutat, tal com ho fan la resta de línies de Metro 

i de ferrocarril. Es proposa que formi part de la línia de FGC del Baix Llobregat (el “Metro 

del Baix Llobregat), de la qual ja s’ha acordat el perllongament des de l’actual final a Plaça 

d’Espanya fins a una estació de la línia de FGC de Sarrià i el Vallès (Gràcia o Provença). 
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Si l’opció escollida fos Provença/Diagonal (que es configura com un gran intercanviador 

FGC, Rodalies Renfe i Metro), amb només 2 km suplementaris de túnel per la Diagonal 

s’arribaria a Glòries, just al començament de la línia proposada. 

TRAMVIA 

A efectes d’ocupació d’espai (carril reservat) i semaforització, el tramvia té un tractament 

semblant a l’autobús, però amb la característica de que en general només s’implantarà en 

els grans eixos bidireccionals i amb els dos sentits de circulació junts. Aquests fets tenen 

transcendència quant a requeriments d’espai i de semaforització, molt més exigents que 

per a la xarxa de carrils bus. A aquesta major complexitat s’hi afegeix la rigidesa i 

rotunditat de la seva implantació. Tot plegat fa que la xarxa de tramvies proposada 

esdevingui un mode intermedi (quant a capacitats, prestacions i cost d’implantació) entre 

l’autobús i el metro. En definitiva, és un metro lleuger, que pot implantar-se al Poblenou 

perquè, a diferència de bona part de la resta de la ciutat, encara som a temps de reservar-

li una part de la superfície. 

El tram Glòries-Besòs-Sant Adrià, de 4,5 km en superfície, no presenta problemes 

especials, i ha estat desenvolupat en detall en l’ “Estudi d’implantació d’una línia de tramvia 

a l‘avinguda Diagonal de Barcelona” (ATM, Barcelona Regional, juliol 1999). Forma part 

dels acords del PDI. 

Aquest carrer bidireccional en diagonal, en desenvolupar-se la malla unidireccional 

ortogonal ha de perdre forçosament la seva importància actual com a canalitzador de 

trànsit, i ofereix la possibilitat d’una implantació tramviària que complementi la de la 

Diagonal. Presenta una certa redundància amb la línia de “metro/FGC” abans esmentada, 

però la seva factibilitat a curt termini independentment d’altres actuacions obliga a 

considerar-la per servir una part important del Poblenou. Anirà des de Marina/Estació de 

Bogatell de L4, fins a Alfons el Magnànim/Estació de Besòs de L4. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEX NÚM. 2 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                      

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 2.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC                                                                                                        Pàg. 1 
 

 

ANNEX NÚM. 2 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

A continuació es mostren una sèrie de fotografies de la zona d’influència del projecte 

constructiu de l’aparcament superficial i la urbanització del carrer Bolívia per tal d’analitzar 

l’estat actual de l’emplaçament del projecte. 

 

 
 

Vista aèria de l’emplaçament. 
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Vistes generals del solar 
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Vista del carrer Bolívia 
 
 
 

 
 

Edificacions industrials adjacents a l’àmbit d’actuació. 
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Límit del solar de construcció de l’aparcament. 
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Edificacions adjacents pel carrer Selva de Mar. 



 

 

 

 

ANNEX NÚM. 3 

GEOMETRIA 

  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                           

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 3.- GEOMETRIA                                                                                                                                   Pàg. 1 

 

ANNEX NÚM. 3 

GEOMETRIA 

 

Es tracta d’un aparcament de 5.246,39 m
2
 de superfície amb forma poligonal sensiblement 

rectangular, amb dos xamfrans en cantons oposats. 

El disseny geomètric de l’aparcament s’ha efectuat respectant la posició en planta i les 

dimensions de la xemeneia de l’antiga fàbrica “Tallada i Lora” que pel seu caràcter històric-

arquitectònic, disposa d’un nivell de protecció C segons la Modificació del Pla General 

Metropolità per a la renovació de les Àrees Industrials del Poblenou del districte d’activitats 

22@Bcn, aprovada definitivament en data 27 de Juliol de 2006. 

L’accés de vehicles s’ha dissenyat pel costat del carrer Bolívia tenint en compte que la IMD 

de vehicles és inferior a la del carrer Selva de Mar i que per tant l’entrada i sortida de 

vehicles de l’aparcament no afecti a la velocitat de circulació d’aquest últim. Pel que fa a 

l’accés per a vianants, se n’ha projectat dos, un pel mateix carrer Bolívia i l’altre per 

l’interior de l’illa, afavorint l’accessibilitat d’aquells que provinguin dels edificis d’oficines i 

d’habitatge social o del carrer Perú, alhora que beneficia l’evacuació dels usuaris que es 

trobin dins l’aparcament en cas d’emergència. 

El número de places per a turismes és de 248, de les quals 6 són adaptades per PMR’s 

i compta amb un total de 59 places per a motos. Les dimensions de les places i els carrils 

de circulació de l’aparcament s’han projectat segons “els criteris de projecte per a 

aparcaments de SMASSA”. 

(Veure document adjunt) 

 Places de turismes: 4,50 x 2,30 m 

 Places de PMR:       4,50 x 3,30 m 

 Places de motos:     2,30 x 0,90 m 
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Criteris de projecte per a aparcaments de SMASSA 

Geometria 

Dimensions de places i passadissos 

Llargada de places 

Mida normal: 4,50 m 

Mida mínima: 4,00 m (excepcional) 

Places en cordó: 5,00 m min.; 5,50 m normal. 

Amplada de places 

Situació de la plaça Amplada 

Entre places 2,30 m 

Entre plaça i paret 2,50 m 

Entre parets 2,90 m 

En cordó 2,00 m* 

* amb vorera de 0,50 m 

Amplada de passadissos 

En funció de l’angle de les places respecte al passadís: 

Angle Amplada normal Amplada mínima 

90o (bateria) 5,50 m 5,00 m 

60o (semibateria) 5,00 m 4,50 m 

45o (semibateria) 4,00 m 3,50 m 

0o (cordó) --- 3,50 m 

 

 Quan els passadissos no tenen places d’aparcament, la seva amplada mínima serà de 4 
m. 

 En qualsevol cas, per determinar la correcta geometria de l’aparcament serà necessari 
aplicar la plantilla del vehicle de disseny i verificar que no es produeixen interferències 
en la trajectòria escombrada. Els radis mínims vindran determinats en funció d’aquesta 
comprovació. 
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Dimensions de rampes 

 

Forma Direcció Amplada mín.* Radi exterior 
Recta Única 3,50 m --- 

 Doble 6,00 m --- 

Corba Única 4,00 m 9,00 m 

 Doble 7,00 m 8,75 m ** 

* Entre paraments verticals 

** Del carril interior 

 

Pendent de rampes 

Tres trams: 

Tram Longitud Pendent** 

Inferior 4,00 m P/2 

Central  P  17%*** 

Superior 4,00 m P/2 * 

*En la rampa de sortida al carrer, el tram superior no ha de superar el 4%. En cas que es 

col·loqui un gual tipus Barcelona, cal un tram de 4,00 m entre el tram superior i el gual amb la 

rasant de la superfície. 

**La diferència de pendent entre la nau i la rampa no pot ser superior al 10%. En cas que ho 

superi, cal fer un acord vertical circular de radi 5,00 m. 

***Es pot incrementar fins a un 20%, només en el cas necessari 

 

En rampes curtes en els aparcaments amb naus decalades mitja alçada o casos assimilables, les 

rampes tindran un sol tram, i els acords amb les naus es faran circulars de radi 5,00 m. 

 

Alçada i pendent de naus 

Alçades i gàlibs: 

 Alçada entre sostres (gàlib estructural): 2,60 m 
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 Gàlib mínim net en passos de circulació: 2,25 m 

 Gàlib mínim en places d’aparcament: 2,00 m 

 Gàlib estructural en zona de porta basculant: 2,60 m 

 Gàlib mínim sota porta basculant oberta: 2,25 m (mesurats perpendicularment al 
paviment) 

 Gàlib mínim en trams d’escala: 2,20 m (mesurats entre la vertical d’una aresta de graó 
i l’aresta del graó immediatament superior ) 

Pendents: 

 Les naus tindran un doble pendent d’un mínim d’un 1% cadascuna, que porti aigües a 
un sol punt de l’aparcament, en les proximitats del qual, en la planta inferior, es 
col·locarà el pou de bombeig. 

 El màxim pendent transversal serà d’un 2%. 

 El màxim pendent longitudinal serà d’un 5%. 

Nombre i disposició d’escales 

Normativa d’aplicació 

 Norma bàsica de l’Edificació NBE-CPI/96 

 Ordenança municipal de prevenció contra incendis en els edificis OMPCI/97 

 Decret 135/95 (Codi d’accessibilitat). 

Nombre d’escales 

El nombre d’escales ve determinat per aplicació de la normativa de protecció contra incendis, 

en funció de les distàncies d’evacuació. 

Succintament: 

 El nombre d’escales ve determinat per un límit màxim en la longitud dels recorreguts 
d’evacuació. Aquests recorreguts es mesuren pels carrils de circulació i passos 
exclusius per a vianants. L’inici del recorregut (origen d’evacuació) es situa en la plaça 
més allunyada, al límit entre les places i el passadís de vehicles, i arriba fins a la porta 
que limita la nau de l’aparcament amb l’escala. 

 La distància d’evacuació no ha de superar els 50 m des de qualsevol origen 
d’evacuació. 

 La distància màxima de recorregut d’evacuació fins a un punt en que sigui possible un 
recorregut alternatiu (entenent com a tal un que formi un angle mínim de 45o amb 
aquell) fins a una altra sortida no pot ser superior a 25 m. 

Geometria i dimensions 

Escales 
 El nombre mínim d’alçades per tram d’escala serà de tres. 

 L’amplada resultarà dels càlculs segons normativa, y serà en tot cas igual o superior a 
1,20 m. 

 L’ull d’escala haurà de tenir una amplada mínima de 20 cm. 

 Una de les escales, preferentment la que conté l’ascensor, haurà de ser adaptada, 
segons els criteris expressats en les normes d’accessibilitat en l’edificació contingudes 
en el Decret 135/95. 
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 En la resta d’escales, l’alçada dels graons estarà situada entre 16 i 18 cm, 
preferentment, i l’estesa serà de 30 cm. L’estesa no podrà volar sobre l’alçada, donant 
com a resultat un davanter llis sense bossell. 

Replans 

 En els replans, les escales han de permetre que el passamà de la barana 
sigui continu i sense salts, de manera que cal situar els graons decalats 
una estesa. 

 La rasant dels replans serà horitzontal, amb independència de la rasant 
de les naus de l’aparcament. 

Vestíbuls d’independència 
 Els vestíbuls d’independència tindran les dimensions adequades al seu ús: 

o La distància entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes 
no serà inferior a 0,50 m. 

o Si ha de servir de pas a un ascensor que formi part de l’itinerari adaptat per a 
PMR, s’haurà de poder inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre, segons 
normativa. 

 Les portes del vestíbul obriran en el sentit de l’evacuació de l’aparcament. L’àrea 
escombrada no envairà l’espai destinat a evacuació. 

Ascensor 
 L’ascensor estarà situat preferentment en el recinte de l’escala amb accés des 

d’aquesta, i no des del vestíbul o des de la nau. 

 Al replà davant de l’ascensor que serveixi d’itinerari adaptat per a PMR, s’haurà de 
poder inscriure el cercle de 1,50 m de diàmetre. 

Disposició d’elements 

 La disposició de les escales ve condicionada per la urbanització prevista a la superfície. 

 En absència d’altres plantejaments, situar les escales en la proximitat dels eixos de 
vianants d’atracció de la demanda.  

 L’ascensor respon als mateixos plantejaments, i cal situar-lo en l’escala que sigui 
previsible que reculli més demanda. 

 A la planta –1, en el replà de cada escala, cal preveure la ubicació d’un caixer 
automàtic de pagament de ...x...x... m. Davant del mateix ha d’haver un espai de ...x... 
m en planta lliure d’obstacles, per permetre la seva apertura. Estarà situat en un reclau 
o recinte que disposarà d’una porta tallafocs RF 60 retinguda amb un retenidor 
electromagnétic connectat a una centraleta d’incendis, que l’aïlli del recinte de l’escala 
en cas d’incendi. 

Accessibilitat PMR 

Normativa d’aplicació 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/91, i d’aprovació del codi d’accessibilitat. 

Places reservades 

 El nombre de places es determina per l’article 26 del Decret, en funció de la capacitat 
de l’aparcament: 

o De 10 a 70 places: 1 plaça adaptada. 
o De 71 a 100 places: 2 places adaptades. 
o De 101 a 150 places: 3 places adaptades. 
o De 151 a 200 places: 4 places adaptades. 
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o Per cada 200 places més*: 1 plaça adaptada. 
o Més de 1000 places: 10 places adaptades. 

(* S’ha d’entendre “o fracció”) 
 Estaran situades en la proximitat dels accessos adaptats. 

 Dimensions: 
o Les places seran de 4,50 m de llarg per 2,20 m d’ample. 
o Cada plaça disposarà d’un espai d’aproximació exclusiu de 1,10 m d’amplada, 

situat lateralment a la plaça, i que pot ser compartit amb una altra plaça o amb 
un espai de circulació, sempre senyalitzat amb pintura al terra. 

o Per tant: 
 Amplada necessària per a 1 plaça: 3,30 m. 
 Amplada necessària per a 2 places: 5,50 m. 

Itineraris adaptats 

 Es disposarà d’un ascensor amb accés des del carrer, amb les dimensions i la capacitat 
de càrrega adients, adaptat al seu ús per PMR. Les mides interiors mínimes venen 
determinats per la normativa. El seu accés es farà des de l’interior de l’escala. 

 L’escala corresponent serà adaptada. 

 L’espai davant l’accés a l’ascensor haurà de poder inscriure un cercle de 1,50 m en 
planta, en totes les plantes. 

 L’accés als vestíbuls des de les naus es farà a través d’un gual que salvi la diferència 
entre la rasant de la nau i el nivell de l’escala. Aquest gual tindrà una amplada de 1,20 
m. El desnivell màxim admissible en el paviment, en la unió entre el gual i el paviment 
de la nau, serà de 2 cm, que s’hauran d’aixamfranar o arrodonir. 

Lavabos 

 Els lavabos d’us general seran adaptats per ambdos sexes, com a primera opció. 

 En funció de l’espai disponible, com a segona opció es pot fer una cambra específica 
per PMR i lavabos no practicables per a ús general 

 Com a última opció, es pot crear una sola cambra adaptada a compartir per PMR i 
dones. 

 L’itinerari d’accés serà adaptat. 
 

Disposició general 

 Els lavabos es disposaran sempre en la primera planta. 

 Es situaran en la màxima proximitat amb la oficina de l’aparcament, procurant 
respectar al màxim la visibilitat de les naus des d’ella. 

 Un segon criteri de proximitat es relatiu a la cambra d’aigües o al pericó del 
comptador. 

 Finalment, com a tercer criteri per a la situació en la planta, està la proximitat a la 
vertical del pou de bombes.  
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Estructura 

Càrregues a considerar 

Normativa d’aplicació 

S’utilitzen com a base les normes NBE-AE/88, IAP/96, EHE-Annex A i les recomanacions H.P.8-

96. 

Murs 

 Les càrregues horitzontals sobre els murs perimetrals seran: 
o 1- Empenta del terreny. 
o 2- Esforços induïts per edificis propers. 
o 3- Esforços induïts per sobrecàrregues superficials. 

 L’empenta del terreny es calcularà seguint la teoria de Rankine, amb els valors de pes 
específic que s’obtinguin en el corresponent estudi geotècnic, i aplicant després la llei 
triangular corresponent. Tanmateix, quan es faci servir ancoratges o puntals, caldrà 
considerar també, pel càlcul de les empentes sobre aquests elements, un diagrama 
rectangular amb el mateix valor de l’empenta total, per preveure la desviació de la llei 
d’empentes real respecte a la de Rankine com a conseqüència de la no mobilització de 
l’empenta activa a causa del desplaçament zero en els punts d’estintolament. 

 L’empenta dels fonaments es calcularà seguint la teoria elàstica. 

 Sobre la rasant del terreny, en les zones un es prevegi la circulació de trànsit urbà, es 
disposarà una sobrecàrrega uniforme vertical de 10 kN/m2. Es situarà a la distància a 
que es situï el carril de circulació previst. També caldrà tenir en compte altres 
sobrecàrregues durant la construcció com camions, grues, emmagatzematges de 
material d’obra o altres. 

Sostre coberta 

 Sobrecàrregues permanents: Es considerarà la sobrecàrrega permanent de terres per 
sobre del sostre amb una densitat de 20 kN/m3. Els paviments es consideraran amb 
una densitat de 24 kN/m3. 

 Sobrecàrregues d’ús: S’empra el tren de càrregues de la instrucció IAP-96 de la següent 
manera: 

 

Ús de la superfície Sobrecàrrega a considerar 

Vial, àdhuc zones de 

vianants, o places amb 

circulació 

1 Tren de càrregues 600 kN + sobrecàrrega uniforme 4 

kN/m2 

Coeficient Q=1,6 

Jardí 1 tren de càrregues 600 kN x Q= 1,35 + sobrecàrrega 

uniforme 5 kN/m2, actuant separadament 

Plaça ús vianants 1 Tren de càrregues 600 kN x Q= 1,35 + sobrecàrrega 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                           

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 3.- GEOMETRIA                                                                                                                                   Pàg. 8 

uniforme 4 kN/m2 

 

Sostres intermedis 

 Sobrecàrregues permanents: Es considerarà una sobrecàrrega permanent de 0,20 
kN/m2, per paviments o altres. 

 Sobrecàrregues d’ús: es poden utilitzar dues opcions: 
o Sobrecàrrega uniforme de 4 kN/m2 + Càrrega puntual de 10 kN sobre una 

superfície de 30x30 cm2 (aquesta només a efectes de punxonament). 
o Sobrecàrrega uniforme de 2 kN/m2 + 2 càrregues puntuals de 10 kN separades 

1,80 m entre si i actuant sobre sengles superfícies de 20x20 cm2 (Model de 
l’annex A, art A.2.1 de EHE). 

 

Rampes i escales 

 En rampes, les sobrecàrregues seràn les mateixes que per a les naus. 

 En escales i replans: 
o Sobrecàrrega permanent: es considerarà una uniforme de 1,10 kN/m2 per a 

paviments + 2 kN/m2 per a la formació del graonat en formigó. 
o Sobrecàrrega d’ús: Es considerarà una sobrecàrrega uniforme de 3kN/m2. 

Tipologia estructural 

Murs 

 Murs perimetrals: La tipologia preferible per a murs perimetrals serà la de mur 
pantalla o mur encofrat, quan les condicions de contorn ho permetin. El mur de pilons 
i el de micropilons només s’utilitzaran en cas que les condicions del terreny no 
permetin les solucions preferibles. 

 Altres murs (rampes, separació de plantes, etc): La tipologia preferible serà la de mur 
encofrat, excepte que les condicions del terreny i el contorn no ho permetin, cas en 
que es buscarà la solució adient. 

Pilars 

Els pilars seran preferiblement apantallats en el sentit longitudinal de les places de 

l’aparcament, de 40 cm d’ample en el sentit perpendicular a l’anterior. Els cantells estaran 

eixamfranats amb matavius de 2 cm, com a mínim. 

Sostres 

Els sostres seran amb llosa plana contínua, amb o sense alleugeriments interiors. Els encofrats 

seran per deixar el formigó vist. 

Escales 

Les lloses d’escala seran planes, amb encofrats fenólics. La formació de graonat es farà de 

formigó, alhora que les lloses, si be no cal disposar-ne armadura especial. 
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Prefabricats 

El projecte de l’estructura amb elements prefabricats requereix l’aprovació expressa dels 

tècnics de BSM, que demanaran la documentació que necessitin per poder prendre la decisió. 



 

 

 

 

ANNEX NÚM. 4 

FERMS I PAVIMENTS 
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ANNEX NÚM. 4 

FERMS I PAVIMENTS 

 

1.- Objecte 

El present annex té per objecte la definició del paquet de ferms dels paviments del carrer 

de Bolívia a urbanitzar, així com el paviment de la superfície de l’aparcament. 

Urbanització carrer Bolívia 

El material amb el que es conforma l’esplanada, sobre la que es disposen els ferms i 

paviments projectats són terres seleccionades amb densitat de l’ordre de 2.000 kg/m
3
. 

D’acord amb la Norma 6.1-IC, “Secciones de firmes” de la Instrucció de Carreteres 

aprovada en l’Ordre FOM/3460/2003, el 28 de novembre de 2003, i tenint en compte que 

el vial a projectar pertany a la xarxa viària secundària s’escull una categoria de trànsit 

pesat T31, que correspon a una circulació diària de entre 100 i 199 vehicles pesats. Es 

qualifica l’esplanada de categoria E2, perquè la secció estructural del ferm es recolza 

sobre una capa de 55 cm de terres seleccionades compactades al 95 % del PM i estesa 

directament sobre el terreny existent, catalogat com un sòl adequat.  

Amb la categoria d’esplanada seleccionada, es planteja un paquet de ferms de mescla 

bituminosa, sobre una capa de 40 cm d’espessor de tot-ú artificial procedent d’àrids 

reciclat de formigó. El ferm, tal i com es mostra al plànol adjunt, és configurat per 3 capes, 

la  capa base formada per una mescla bituminosa AC 32 base B60/70 S (semidensa), la 

capa intermitja amb una solució de mescla bituminosa AC 22 bin B60/70 S (semidensa) y 

una capa de rodadura d’AC 16 surf B55/70 D (densa). 

En la superfície pavimentada de la vorera es substitueixen les capes de mescla bituminosa 

per les peces de panot hidràulic de granit gris tipus “SANTAOLALLA”, de dimensions 20 x 

20 x 4 cm, sobre una capa de morter de ciment pastat de 3 cm de gruix, i la sub-base de 

tot-ú artificial per una capa base de formigó HM-20 de 15 cm. 

Per últim, les zones amb escocells es defineixen en el paviment amb encintats de granit i 

planxes d’acer galvanitzat i terres, vegetals o en part seleccionades, fins arribar a la capa 

drenant de grava grossa de 20 cm. 

Aparcament superficial 

Igual que abans, el material amb el que es conforma l’esplanada, sobre la que es disposen 

els ferms i paviments projectats son terres seleccionades amb densitat de l’ordre de 2.000 

kg/m
3
. 

D’acord amb la Norma 6.1-IC, “Secciones de firmes” de la Instrucció de Carreteres 

aprovada en l’Ordre FOM/3460/2003, el 28 de novembre de 2003, s’escull una categoria 

de trànsit pesat T42, que correspon a una circulació diària inferior a 25 vehicles pesats, 

que és el mínim per dimensionar si tenim en compte que l’aparcament és només per a 
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vehicles lleugers. Es qualifica l’esplanada de categoria E2, perquè la secció estructural del 

ferm es recolza sobre terres seleccionades compactades al 95 % del PM.  

La secció del ferm la conforma una capa de tot-ú artificial procedent d’àrids reciclats del 

formigó de 25 cm d’espessor i una capa d’aglomerat asfàltic AC16 surf B55/70 D de 5 cm 

(veure plànol adjunt). 





 

 

 

 

ANNEX NÚM. 5 

SANEJAMENT I DRENATGE 
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ANNEX NÚM. 5 

DRENATGE SUPERFICIAL 

 

 

ANTECEDENTS 

La xarxa de clavegueram es dimensiona per a la recollida d’aigües de tota la superfície 

compresa en el Projecte constructiu d’un aparcament superficial i urbanització del carrer 

Bolívia al barri del Provençals del Poblenou de Barcelona. Aquestes aigües es planteja 

recollir-les superficialment i conduir-les a la xarxa de clavegueram que s’ha projectat en la 

urbanització del carrer Bolívia i que aquest mateix es connectarà amb la xarxa de 

clavegueram existent al vial adjacent. El punt de connexió, és un pou de registre situat al 

col·lector del carrer Selva de Mar. 

S’utilitzaran les seccions de tubs, pericons de registre, reixes que es descriuen en els 

corresponents plànols. 

Les connexions a la xarxa existent es realitzaran d’acord amb la normativa de l’Ajuntament 

de Barcelona i amb la supervisió dels seus tècnics. 

Tot aquest sistema de drenatge es reflexa en el plànol de planta del Projecte on es defineix 

tant el seu traçat, com pendents, cotes i els detalls corresponents. 

Pel tipus d’obra projectada, s’ha estudiat la secció del tub al final del recorregut en funció 

del seu diàmetre i pendent. 
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DRENATGE DE L’APARCAMENT 

 

CÀLCUL PLUVIOMÈTRIC 

 

I. Anàlisi de la conca 

L’aparcament amb una superfície total de 5.246,39 m
2
 s’ha subdividit en 4 subconques on 

la més gran té una superfície de 1.454,3 m
2
.   

 

 

II. Anàlisi de la precipitació 

II.1 Determinació del temps de concentració 

Es pren com a temps de concentració, el temps que triga una gota d’aigua des de la part 

més elevada de la superfície de l’aparcament fins al punt de desguàs. Per a l’obtenció 

d’aquest temps, s’ha estimat que el recorregut màxim de l’aigua és d’uns 29,00 m amb un 

desnivell d’uns 0,30 m, utilitzant la fórmula del document de la Junta d’Aigües 

“Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, que per a conques 

petites és: 

 

   =      
 

     
 
    

 

 

on: 

Tc ( h ) = temps de concentració 

L ( km ) = longitud del curs principal = 0.029  

J ( mm ) = pendent mitjà del curs principal = 0.0103 

Així doncs obtenim un temps de: 

 

Tc  = 0.0485 h   2,9 min 
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II.2 Deducció de la precipitació 

Deduïm la precipitació màxima a la ciutat de Barcelona dels diferents estudis realitzats a la 

zona i representats en el document “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 

facilitat pel Ministeri de Foment. 

Amb una Pmax = 70 mm/d a Barcelona, la fórmula per calcular la intensitat és: 

 

I = 
    

  
   

             

          

 

on: 

Pmax = 70 mm/d 

Tc = 2,9 min 

 

Aquesta intensitat, per a un període de retorn de 10 anys i agafant la durada de la 

precipitació com el temps de concentració, té un valor de, 

I = 16,195 mm / h 

 

 

 

II.3 Coeficient d’escorrentiu 

Apliquem el següent coeficient d’escorrentiu: 

Tipus de terreny Coeficient d’escorrentiu 

Paviments impermeables 0,95 
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III. Càlculs hidràulics 

Per al càlcul del cabal en el punt de desguàs de la conca o superfície, es segueix el 

“Mètode hidrometeorològic”, amb l’aplicació de la fórmula: 

K
AIC

Q 



000.600.3

 

A = Superfície de la conca afluent on es determina el cabal pluvial ( m
2
 ). 

I = Màxima intensitat mitjana de precipitació mesurada en mm/h, que correspon al 

període de retorn determinat i de durada corresponent al temps de concentració 

(Tc). 

C = Coeficient d’escorrentiu mig que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i 

la quantitat d’aigua d’escorrentiu a l’àrea durant el temps de concentració. 

K = Coeficient d’uniformitat, que segons el CEDEX es pot estimar experimentalment 

com a: 

14
1

25.1

25.1




Tc

Tc
K  

que per al temps de concentració adoptat dóna un valor de: 1,2135 

Introduïnt els valors corresponents al problema analitzat i per al període de retorn de 10 

anys resulta un cabal màxim per evacuar les aigües pluvials de 0,0754 m
3
/seg, és a dir, el 

cabal màxim a desguassar és de 75 l/s. 

 

 

CÀLCUL HIDRÀULIC DE LA XARXA 

Definits el cabal i la pendent en cada tram de la xarxa i establint uns límits de velocitat, es 

fa l’estudi de les diferents seccions aplicant la fórmula de Manning: 

Q S v k S R ih     
2

3

1

2  

Q =    cabal en m
3
/ seg. 

S =    secció mullada en m
2
. 

V =    velocitat en m/ seg.      

R =    radi hidràulic: 
men mullat  Perímetre

men  mullada Secció 2

R  

i   =    pendent (tangent trigonomètrica). 

k  =    coeficient que val 100 per a canonades de polietilè i 75 per elements de formigó.   

El resultat per a cada secció estudiada es recull a l’apartat següent. 
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SOLUCIÓ ADOPTADA 

La recollida de tota la superfície de l’aparcament es planteja de la següent manera: 

Degut a les dimensions del terreny i la seva regularitat, amb poc desnivell des del punt 

més alt fins el punt més baix s’ha decidit dividir la superfície en quatre zones gairebé 

simètriques de forma sensiblement rectangular, per tant la subconca més gran a 

desguassar té una superfície de 1.454,3 m
2
, com s’ha comentat anteriorment, i la més 

petita una superfície de 1.169,4 m
2
. 

Amb aquesta solució el que fem es reduir el desnivell necessari per evacuar l’aigua de tot 

l’aparcament al mateix temps que disminuïm la secció de les canonades a l’obtenir un 

cabal punta més petit. 

Per a cada zona s’ha projectat un canal de desguàs, model ULMA 250K amb una capacitat 

de desguàs aproximat de 93 l/s, sent aquest superior als 75 l/s obtinguts anteriorment.   

Els canals de desguàs desemboquen en un pericó connectat a un col·lector de PVC de 

Ø400 mm que condueix les aigües a la xarxa de clavegueram del carrer Bolívia i que 

aquest les recondueix a la xarxa existent del carrer Selva de Mar. Per tant, tenim dos punts 

de desguàs on van a parar els canals de desguàs de dues zones a cadascun. (Veure 

plànols de sanejament al document núm. 2 del present projecte). 

Es comprova amb l’expressió indicada de Manning que la canal és capaç de recollir l’aigua 

de cada zona 

Superfície Ample(m) Alçada (m) Pendent (%) Cabal (m
3
/seg) 

1.454.3 m
2
 0,25 0,20 1,00 0,0935 

 

De la mateixa forma es verifica la velocitat i l’alçada de l’aigua dins el tub al final del 

desguàs. 

Superfície Ø tub (m) Pendent (%) Cabal (m
3
/seg) Alçada aigua (m) 

2.598,3 m
2
 0,40 2,00 0,366 0,20 

 

És a dir, l’aigua que hi arriba a cada col·lector és de 0,0935 m
3
/s x 2 = 0,187 m

3
/s i la seva 

capacitat de desguàs és de 0,366 m
3
/s sent aquesta molt superior, amb el que es 

considera correcte la solució adoptada. 
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DRENATGE DEL CARRER BOLÍVIA 

En el present apartat es tracta el sanejament i drenatge de la superfície a urbanitzar. 

Per establir la xarxa de sanejament així com la de drenatge s’ha tingut en compte la xarxa 

existent indicada per CLABSA amb les modificacions proposades en el present Projecte. 

Pel que fa al desguàs de les aigües de pluja sobre la superfície a urbanitzar, s’ha 

desenvolupat una solució amb el principal condicionant del nou emplaçament dels 

col·lectors i la cota de rasant. 

Aplicant els criteris de CLABSA s’han situat els embornals de manera que la superfície 

màxima de recollida d’aigües pluvial sigui de 300 m
2
. La reixa dels embornals serà tipus 

Delta-80. 

El drenatge de les aigües d’escorrentia que provenen dels col·lectors de l’aparcament, es 

connectaren directament als embornals projectats a la xarxa de drenatge de la urbanització 

del carrer Bolívia. 

El pou de caiguda serà d’obra de fàbrica de totxo massís o prefabricada de formigó. Es 

podran connectar diversos embornals entre si, a nivell dels propis pous de caiguda, de 

manera que els embornals “secundaris” tinguin connexió directa, emprant un tub de  

Ø ≥ 300 mm i un pendent superior al 5%, amb l’embornal “principal”, mai amb un altre 

embornal “secundari”. (veure plànol de sanejament) 

Com que el col·lector principal del carrer es considera no visitable, les connexions a aquest 

han de realitzar-se en pous de registre. Els tubs de connexió dels embornals al col·lector 

haurà de ser rectilini, prohibint-ne expressament els girs en planta, així com les 

ramificacions o entroncaments de múltiples embornals a un mateix tub. També queden 

prohibides les connexions directes en vertical sobre la volta del col·lector principal. 

Indicar que el nou col·lector del carrer Bolívia és del tipus T130. 

 



 

 

 

 

ANNEX NÚM. 6 

ENLLUMENAT 
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ANNEX NÚM. 6 

ENLLUMENAT 

 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu consisteix en dotar a la urbanització del c/ Bolívia i a l’aparcament amb les 

instal·lacions corresponents per a la seva il·luminació, mitjançant la instal·lació de punts de 

llums segons la modulació i característiques derivades del càlcul lumínic i dels 

condicionants urbanístics, per això es requereix prèviament la construcció de les 

canalitzacions per a l’estesa del cablejat de la línea elèctrica d’alimentació dels punts de 

llum així com de la instal·lació del quadre de subministra elèctric (en cas de l’aparcament) i 

maniobra de funcionament de l’enllumenat, i de la instal·lació dels suport per a les 

lluminàries i projectors utilitzats.  

 

2.- CRITERIS EMPRATS 

En els criteris emprats per al disseny de les instal·lacions, s’ha tingut en consideració la 

normativa d’aplicació de l’Ajuntament de Barcelona, sobre els que s’enumeren els 

següents: 

 

2.1 Nivells d’il·luminació 

Els nivells d’il·luminació adoptats per al vial a urbanitzar són els següents: 

Carrers de xarxa secundària: 

 

Paràmetres lumínics Calçada Vorera 

Lluminància mitja 25 lux 12-15 ux 

Uniformitat mitja              >0,4 >0,25 

Uniformitat extrema >0,25 - 

 

 

2.2 Règim de funcionament 

El règim de funcionament s’estableix mitjançant el control exercit per un rellotge 

astronòmic que va adaptant les hores d’encesa i apagat de les instal·lacions en funció de 

l’època de l’any i per tant de la duració d’hores diürnes i nocturnes de cada dia. 

Així mateix es preveu que la instal·lació estigui dotada d’un encès atenuat, governat pel 

mateix rellotge astronòmic que el de maniobra de l’enllumenat, que es regirà segons les 

instruccions de l’usurari de la instal·lació, relacionades amb l’ús nocturn dels vials, 
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s’obtindrà un estalvi energètic i econòmic de energia elèctrica que s’avalua de l’ordre del 

30% del consum a ple rendiment, sent l’atenuació del fluxe lumínic de l’ordre del 35%. 

 

2.3 Tipologia de l’enllumenat  

Per a l’enllumenat del c/Bolívia es preveu la utilització de làmpades de vapor de sodi alta 

pressió VSAP de 250 W muntada sobre bàcul de 9 metres a 8 m d’alçada, que garanteix 

una adequada reproducció cromàtica així com de temperatura de color de 2000K 

adequada per a la il·luminació de vials, sent aquest tipus de làmpades d’un alt coeficient 

d’eficiència lluminosa establerta de l’ordre de 100 lumens per vat. 

Per a la zona del passatge es preveu el mateix tipus  de làmpada VSAP de 150 W però en 

aquest cas muntada sobre un bàcul de 4 m d’alçada, proporcionant una temperatura de 

color de 3600K amb un coeficient d’eficàcia líminica de l’ordre de 55 lumen per vat. 

La il·luminació de l’aparcament s’ha projectat amb làmpades de tipus LED de 100 W de 

potència sobre bàculs de 8 m, de manera que es preveu un estalvi energètic superior al  

60 %, tenint en compte que una làmpada LED de 100 W substitueix una làmpada de VSAP 

de 250 W. Es muntaran tres projectors LEDs per bàcul.  

 

3.-  DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

3.1 Canalitzacions 

Consisteix en la construcció dels elements que permetran l’estesa de cables de la 

instal·lació. 

 

3.1.1 Canalització en vorera 

La canalització en vorera es realitzarà en rasa de 40 cm d’amplada i d’una profunditat de 

60 cm, col·locant el tub corrugat de doble capa interior llis de polietilè diàmetre 90 mm 

segons UNE EN 50086.2.4, que es dipositarà en els fons de la rasa i es recobrirà almenys 

10 cm amb terra cribada, garantint en tot moment que la profunditat del cable sigui com a 

mínim de 40 cm. Es realitzarà el replè i compactació de la rasa dins el nivell de subbase de 

la pavimentació de la vorera, amb terra exclosa d’àrids majors de 8 cm en tongades de 25 

cm amb pisón vibrant fins un 95% del pròctor modificat. 

 

3.1.2 Canalització sota calçada 

Per a passos sota calçades es construirà un prisma de formigó en el que s’instal·laran dos 

tubs corrugats de doble capa llis de polietilè de 90 mm de diàmetre, de forma que quedin 

centrats en prisma. La rasa serà d’1 m de profunditat i 60 cm d’amplada i el prisma de 

formigó cobrirà almenys 10 cm el tub en la seva part superior. 
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3.1.2 Arquetes 

Les arquetes de registre seran d’unes dimensions de 40 x 40 cm i 45 de fondària, en les 

que s’embocaran els tubs corresponents, sent el fons de l’arqueta drenant de les aigües 

que es poden depositar, les arquetes tindran tapa de fosa amb l’anagrama d’enllumenat 

públic. 

 

3.2 Obra civil 

Consisteix en la construcció dels diferents basaments o fonamentacions per a la 

col·locació dels bàculs, columnes i quadres de la instal·lació. 

3.2.1 Base per armari de quadre 

Consisteix en la construcció mitjançant totxo de una base en el terreny sense pavimentar, 

de unes dimensions de 0,85 x 0,4 m y d’una alçada mínima de 0,5 m. En aquesta base es 

col·locaran els perns d’ancoratge de l’armari del quadre i es disposaran els tubs per a 

l’entrada del subministre elèctric i per a la sortida de les línees, junt a aquests passarà el 

cable de xarxa de terra que es connectarà a l’armari i la seva placa de terra corresponent. 

3.2.2 Fonamentació per a la columna d’enllumenat de l’aparcament 

Consisteix en la construcció d’un dau de formigó, en el que s’inclouran els perns de 

subjecció del bàcul, en la seva part central es faran sortir dos tubs d’entrada i sortida de la 

línea y el cable de xarxa de terra a connectar al suport i a la placa de terra corresponent a 

cada punt de llum. 

Les dimensions del dau de formigó seran de 80 x 80 cm y 90 cm de profunditat per a els 

bàculs de 8 m d’alçada. 

3.2.3 Fonamentació per a columna 

Consisteix en la construcció d’un dau de formigó, en el que s’inclouran els perns de 

subjecció del bàcul, en la seva part central es faran sortir dos tubs d’entrada i sortida de la 

línea y el cable de xarxa de terra a connectar al suport i a la placa de terra corresponent a 

cada punt de llum. 

Les dimensions del dau de formigó seran de 50 x 50 cm i 50 cm de profunditat per a els 

bàculs de 4 m d’alçada. 

 

3.3 Instal·lacions 

Consisteix en el elements mecànics i elèctrics que conformen part de la instal·lació. 

3.3.1 Bàculs 

Els bàcul seran de estructura troncocònica amb un radi de cobertura ampli, d’alumini 

extruït de 5 mm d’espessor, amb la porta enrassada i una alçada mínima de 30 cm 

respecte del paviment, l’estructura estarà reforçada a la zona de la porta.  
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A l'interior del bàcul i a l'altura de la porta s'instal·larà la caixa de derivació amb els fusibles 

de protecció que seran de 6 A segons RBT 009 3.3, des d'aquesta s'instal·larà el muntant 

de connexió de la lluminària així com el cable de comandament de la reactància de doble 

nivell. 

No es faran entroncaments a l’interior del bàcul segons RBT 009 24. 

Els bàculs es muntaran sobre la base sense la lluminària instal·lada i es fixaran al dau de 

formigó mitjançant rosques als perns, havent de quedar aplomats i perfectament subjectes 

per les rosques d'anivellació. 

3.3.2 Columnes (aparcament) 

S'ha previst la instal·lació de columnes de forma cilíndrica de 9 metres d'alçada d’acer 

galvanitzat de 3 mm de gruix, amb placa base quadrada de 400 x 400 x 10 mm ancorades 

mitjançant 4 perns d’ancoratge de 600 mm de longitud sobre dau de fonamentació a base 

de formigó en massa.  

Comptaran amb porta llisa de registre amb sistema de tancament amb clau triangular i en 

el seu interior tindran elements de fixació de les caixes de derivació i presa de terra. 

A l'interior de la columna i a l'altura de la porta s'instal·larà la caixa de derivació amb els 

fusibles de protecció que seran de 6 A segons RBT 009 3.3, des d'aquesta s'instal·larà el 

muntant de connexió dels equips. 

No es faran entroncaments a l’interior del bàcul segons RBT 009 24. 

3.3.3 Lluminàries 

En el cas del carrer Bolívia, la lluminàries a disposar són làmpades (VSAP) de Vapor de 

Sodi d’Alta Pressió de 250 w de potència col·locades en bàcul de 8 m d’alçada i d’alumini 

extruït. 

Pel que fa al passatge, es muntaran igualment làmpades de 150 w de VSAP sobre els 

bàculs de 4 m esmentats anteriorment. 

 I en el cas de l’aparcament, s’instal·laran 3 projectors tipus LED de 100 W cadascun a una 

alçada de 8 m sobre les columnes d’acer galvanitzat de 9 m. 

3.3.4 Quadre 

El quadre elèctric conté els components d'escomesa i subministrament elèctric en mòduls 

de doble aïllament constituint un quadre de protecció i mesurada tipus T2 per a tarifa B.0, 

3.0 i 4.0, així mateix el conjunt del quadre tindrà els elements de maniobra i protecció de 

fins a sis línies de distribució, amb dispositius com contactors, diferencials, magnetotèrmics 

i rellotge astronòmic de maniobra d'encès i apagat i funcionament del doble nivell, estarà 

equipat amb una presa de corrent auxiliar i llum interior. 

El quadre s'alimentarà a tensió trifàsica 380/220V des de la xarxa de baixa tensió, la 

potència del quadre no sobrepassarà els 10 KW de potència. 
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3.3.5  Armari 

El quadre s'instal·larà en un armari d'acer inoxidable pintat que s'ancorarà a la base 

mitjançant perns, la base de l'armari permetrà el pas de tubulars per a la connexió de línies 

i escomesa de companyia, l'estructura de l'armari es connectarà a la xarxa de terra. 

3.3.6 Conductors 

Els conductors en canalització subterrània seran de tipus RFV 0,6/1 KV (cable armat) de 

coure en mànega flexible amb quatre conductors, tres de fase i un neutre, les seccions 

seran les indicades en el plànol de planta d'enllumenat, les seccions utilitzades van des 

dels 6 mm2 fins als 10 mm2 per als cables de línia i de 2,5 mm2 per al cable de doble 

nivell. Els cables es connectaran als borns de sortida del quadre i a les caixes de derivació 

amb porta-fusibles instal·lades a l'interior dels bàculs, l'estesa es realitzarà per trams 

sencers i no es permeten entroncaments dels conductors en la canalització. 

Els conductors dels muntants en els bàculs i columnes seran de tipus RV 0,6/1KV de coure 

en mànega flexible amb dos conductors de secció 2,5 mm2. 

La càrrega de les fases de les línies estarà equilibrada i es procurarà no superar una 

desviació màxima del 5%. 

3.3.7 Xarxa de terra 

La xarxa de terra estarà composta per l'estesa contínua des del quadre d'un conductor de 

coure nu de 35 mm2 de secció muntat de forma superficial, connectant cada bàcul a 

aquesta de xarxa de terra, segons RBT 039 6.2.3. 

S'instal·larà en cada bàcul i quadre una placa de terra enterrada de forma vertical de ferro 

galvanitzat, la superfície del qual serà de 0,5 x 0,5 m i d'un espessor mínim de 2,4mm que 

serà connectada al conductor de la xarxa de terra, segons RBT 039 6.2.1. 

Qualsevol element metàl·lic accessible des de qualsevol punt de llum o armari de quadre 

haurà de ser connectat a la xarxa de terra de manera que s'estableixi una xarxa 

equipotencial. 

 

Aquesta xarxa de terra garanteix que la màxima resistència de pas a terra sigui igual o 

inferior a 10 ohms, de manera que es compleixi que la tensió de contacte sigui inferior a 

24V segons RBT 009.7.  

 

4.- ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

4.1 Protecció contra contactes directes 

La protecció contra contactes indirectes, s’estableix col·locant els elements de la 

instal·lació susceptibles de contacte inaccessible a les persones, i en els altres casos 

hauran d’anar recoberts de manera que es limiti el corrent de contacte. 
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4.2 Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes s’estableix connectant a terra totes les masses 

metàl·liques i amb la instal·lació d’interruptors diferencials per a cada circuit, de sensibilitat  

0,3 A. La tensió de contacte s’estableix en 24 V sent el temps de tret dels diferencials de 

30 ms. 

Sent la tensió de contacte 24 V i la sensibilitat de tret 0,3 A la resistència de pas a terra és 

de 80 ohms, superior als 10 ohms previstos, complint per tant el reglamentat RBT 021.2. 

4.3 Protecció contra sobre intensitats 

La protecció contra possibles sobre intensitats es farà mitjançant la instal·lació 

d'interruptors automàtics magnetotèrmics segons RBT 020, sent aquests de la corba i valor 

especificat en el plànol d'esquema unifilar. 

 

 5.- LÍNIES ELÈCTRIQUES DE L’APARCAMENT 

La il·luminació l’aparcament s’ha previst des d’un quadre de maniobra. El quadre es 

col·locarà al costat del mòdul prefabricat de serveis higiènics reben subministrament des 

de la xarxa de baixa tensió del c/ Selva de Mar. 

El quadre de maniobra estarà format per un armari de doble aïllament, en el que s’allotja 

l’Interruptor General de Potència, les proteccions diferencials i els diferents interruptors de 

protecció i maniobra de cada línia.  

La disposició de tots aquests elements haurà d’estar d’acord amb el model de quadre 

d’enllumenat públic homologat per l’ Ajuntament de Barcelona. 

Del Quadre de Maniobra parteixen les diferents línies d’alimentació dels punts de llum dels 

sectors. La programació d’encesa i apagada de la instal·lació es projecta mitjançant 

Programador Electrònic, tipus SECELUX. 

Potència instal·lada  

La làmpada adoptada per a la il·luminació i la seva potència: 

 

 LED 

Potència Nominal de la làmpada 100 W 

Pèrdues en els equips 12 W 

Potència TOTAL  112 W 
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La potència instal·lada per línia: 

QUADRE 

 

 Núm. punts 

LED 100 W 

Potència 

(W) 

Línia 1 18 2.016 

Línia 2 18 2.016 

POTENCIA TOTAL  4.032 

 

20% de majorament = 4,838 kW 

Potència màxima admissible a instal·lar = 5,0 kW 

 

5.1 Càlcul de les línies elèctriques   

Els conductors elèctrics que formaran les línies són de coure amb tensió d’aïllament 0,6/1 

KV. La secció mínima dels conductors soterrats haurà de ser de 10 mm2. La tensió 

d’alimentació és de 380/220 V.  

El càlcul de les caigudes de tensió en cada línia, es fa sota una hipòtesi de càrrega 

trifàsica i equilibrada per l’enllumenat.  

Per a cada línia es verifica que les caigudes de tensió i intensitats que suporten els 

diferents conductors estiguin d’acord, per cada tram, amb l’especificat en el vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i, en especial, els seus ITC MI BT 007 i  

MI BT 009. 

En els fulls de càlcul annexos es presenten, per a cada tram d’una línia, les caigudes de 

tensió, en el tram i a origen, així com les intensitats que suporta. 
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En els càlculs s’han emprat les següents fórmules:  

 

Per a les Caigudes de Tensió:  

S38056

LP
U c




  

on: 

U Caiguda de Tensió en el tram, en V 

Pc Potència de Càlcul, en W, que suporta el tram considerat i que correspon a la 

suma de la potència nominal de totes les làmpades que suporta el mateix, 

multiplicades per 1,8. 

L Longitud del tram considerat, en m. 

56 Conductivitat del coure 

380 Tensió entre fases 

S Secció del conductor de coure, en mm
2
. 

 

Per a la Intensitat:  

   
9.0*380*3

)w(Pi
I   

 

Sent Pi la potència instal·lada, amb pèrdues en els equips inclosa. 

 

Resultats dels càlculs: 
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5.2 PROTECCIONS  

Cada línia disposa en el seu inici amb la corresponent protecció contra sobreintensitats i 

curtcircuits que li garanteixen l’interruptor automàtic, magnetotèrmic, que s’ha dimensionat 

en funció de les diferents intensitats suportades per cadascuna. Cada punt de llum 

disposarà d’un fusible adequat en la placa de connexió i seccionador de neutre. 

En el seu conjunt la instal·lació disposa de l’Interruptor General de Potència (ICP), i del 

fusible general de l’Escomesa. 

La instal·lació disposarà de la preceptiva protecció contra contactes indirectes, mitjançant 

la col·locació a l’inici de cada línia d’un interruptor diferencial d’intensitat nominal 40 A i de 

300 mA de sensibilitat. 

Com a complement de la protecció per intensitat de defecte, es projecta la presa a terra de 

tots els punts de llum mitjançant un cable de coure nu, de 35 mm2 de secció, soterrat 
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directament en la rasa, a terra i fora dels conductes de la canalització, a una profunditat 

mínima de 0,50 m., i que s’unirà a cada columna de la instal·lació. 

A més a més del cable de terra anteriorment mencionat, cada columna disposarà d’una 

pica de terra. 

Tota la xarxa de terra descrita anteriorment, partirà del punt de presa a terra situat en el 

quadre de maniobra, en disposició tal que pugui ser seccionat per a la seva medició quan 

es cregui convenient. 

Totes les unions amb el cable de coure nu, es faran mitjançant soldadura aluminotèrmica 

d’alta temperatura de fusió. La unió amb les columnes es farà mitjançant terminal de 

pressió, cargol, volandera i famella de material inoxidable. 

S’haurà d’obtenir una resistència a terra inferior a 10 Ohms. 

Tots els materials emprats en la instal·lació correspondran a qualitats i tipus autoritzats per 

el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions 

Complementàries, adaptant-se totes les solucions constructives de la instal·lació a 

l’especificat en elles. La instal·lació s’efectuarà per Instal·lador Autoritzat, pertanyent a 

Empresa amb Registre de Responsabilitat. 

 

 



 

 

 

 

ANNEX NÚM. 7 

INSTAL·LACIÓ RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC 
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ANNEX NÚM. 7 

INSTAL·LACIÓ  RECÀRREGA                                                                                                    

DE VEHICLES ELÈCTRICS 

 

 

 

1.- Objecte del projecte 

L’objectiu del present annex és descriure les exigències mínimes necessàries, segons la 

normativa vigent, a complir per l’industrial que s’encarregarà de la projecció i instal·lació de 

les infraestructures requerides per a la recàrrega de vehicles elèctrics. 

Segons el Projecte del,  

“Real Decreto por el que se establecen los requisitos y las condiciones técnicas básicas de 

la infraestructura necesaria para posibilitar la recarga efectiva y segura de los vehículos 

eléctricos y a tal efecto se aprueba la ITC-BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” y se modifican otras instrucciones 

técnicas complementarias del REBT,  

- s'ha de garantir l'Accés Universal a la recarrega en igualtat de condicions per a tots 

els potencials usuaris i la utilització eficient de l'energia des de la gestió de 

recarrega. Tot això ha de traduir-se en una gestió adequada del sistema elèctric i un 

òptim aprofitament de les infraestructures disponibles, sense menysprear els drets ja 

reconeguts dels diferents usuaris. Per a això la Instrucció Tècnica Complementària 

ITC-BT-52 no estableix preferència entre els diferents esquemes i garanteix que les 

instal·lacions ja existents podran acollir-se a aquestes innovacions tecnològiques 

d'una manera senzilla i eficaç; així com recomanar per la instal·lació d'un sistema 

intel·ligent de gestió de càrrega (SIG) que permeti, mitjançant la regulació de la seva 

intensitat de càrrega o del deslastre de càrregues, la recarrega intel·ligent del VE. En 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                              

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 7.- INSTAL·LACIÓ RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC                                                                 Pàg. 2 

aquest sentit serà l'usuari qui, en última instància, gestioni a la seva conveniència les 

càrregues de les quals disposa, en funció de la potència que contracti, de les 

prestacions de l'equipament domòtic que s’instal·li i de les opcions tarifàries que triï. 

- es presenta com una norma sobre seguretat industrial referida a instal·lacions 

energètiques i que obliguen als aparcaments a comptar amb determinades 

dotacions, segons correspongui: 

a) en els aparcaments públics de nova construcció, una estació de càrrega per 

cada vint places. 

b) En els aparcaments públics ja existents, una estació de càrrega per cada 

trenta places, conferint un termini de dos anys per al compliment d'aquesta 

obligació, termini susceptible, segons s'indica, de modificació excepcional per les 

Comunitats Autònomes. 

La Comissió Nacional d’Energia com a ofici de la Sotsdirecció General de Qualitat i 

Seguretat Industrial de la Direcció general d'Indústria del Ministeri d'Indústria, Turisme i 

Comerç, proposa la inclusió d’una nova Disposició Addicional sobre els requeriments 

mínims exigibles a les infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric. Donada la 

joventut del desenvolupament del VE, existeixen gran quantitat d'incògnites sobre els 

detalls definitius del diferents elements associats al mateix. Amb la finalitat de minimitzar la 

incertesa sobre els condicionants tècnics de les infraestructures, es considera 

recomanable la inclusió d'una nova Disposició Addicional en la qual s'estableixin quines 

han de ser les característiques mínimes exigibles en el futur a les infraestructures per la 

recarrega del VE. Aquesta nova Disposició Addicional hauria de contemplar que, restant el 

cas dels habitatges unifamiliars, la recarrega de VE haurà de poder ser mesurada de forma 

individual i independent de la resta de consums i que haurà de fer-se d'una forma 

"Intel·ligent", a través dels dispositius que en el seu moment es normalitzin. A més, hauria 

de quedar recollit que l'accés a les infraestructures per la recarrega del VE no haurà de ser 

discriminatori entre els potencials usuaris, garantint-se la igualtat tant en la capacitat 

d'accés a aquestes infraestructures com en els costos associats per connectar-se a les 

mateixes.  

De igual forma la previsió de càrregues per la recàrrega del VE es realitzarà considerant 

que a la suma de totes aquestes potències se li aplicarà un factor de simultaneïtat de 0,5 

amb la resta de la instal·lació, sempre que la infraestructura de recàrrega disposi d’un 

sistema de gestió intel·ligent de manera que garanteixi que la recarrega es realitza en els 

trams supervall de la corba de demanda, sense que això comprometi la capacitat de la 

resta d'instal·lacions comunes. En cas contrari, el factor de simultaneïtat serà d’1. 
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També recomana que en lloc de limitar la longitud de la derivació individual a 

20 m, aquest límit hauria d'establir-se de manera que la instal·lació no tingui una caiguda 

de tensió superior al 5%. 

 

2.- Descripció del Projecte del Real Decreto 

El Projecte del “Real decreto, el 6 d'abril de 2010” es va presentar com a Estratègia 

Integral per al impuls del Vehicle Elèctric, amb horitzó l’any 2014, que recollia diferents 

programes per a l'aplicació de mesures que contemplaven el fenomen des de les seves 

diferents facetes: foment de la demanda, industrialització i R+D+i, actuacions horitzontals i 

foment de la infraestructura de recarrega i gestió de la demanda energètica.  

D'aquesta forma el “Real decreto-Ley 6/2010, de 9 d'abril”, de mesures per al impuls de la 

recuperació econòmica i l'ocupació, va reformar la Llei 54/1997, de 27 de desembre, del 

Sector Elèctric, entre altres aspectes, per incloure un nou agent del sector, denominat 

“gestor de càrregues del sistema”, la funció principal del qual s'explicita com “el lliurament 

d'energia a través de serveis de recàrrega de vehicles que utilitzin motors elèctrics o 

bateries d'emmagatzematge en unes condicions que permetin la recàrrega convenient i a 

cost mínim per al propi usuari i per al sistema elèctric, mitjançant la futura integració amb 

els sistemes de recàrrega tecnològics que es desenvolupin, que facilitin la integració de la 

generació en règim especial”. L'anterior no impedeix que els titulars d'aparcaments puguin 

realitzar les instal·lacions corresponents i gestionar el seu propi subministrament o realitzar 

una repercussió interna de despeses. 

En desenvolupament del previst en aquest “Real decreto-Ley, el Real decreto 647/2011, 

de 9 de maig”, ha regulat l'activitat de gestor de càrregues del sistema per a la realització 

de serveis de recàrrega energètica, al mateix temps que ha creat una tarifa d'accés 

supervall, a fi d'optimitzar l'aprofitament de la potència de generació elèctrica ja existent, 

disponible de manera opcional tant en lliure comercialització com en tarifa d'últim recurs, la 

qual cosa permetrà posar a la disposició dels usuaris recàrregues més econòmiques en els 

corresponents períodes horaris, al mateix temps que oferirà al sistema elèctric la 

possibilitat de millorar la seva eficiència global mitjançant un aplanament de la corba de 

demanda. 

Mitjançant el citat “Real decreto” s'aprova una nova instrucció tècnica complementària 

(ITC) que s'afegeix a les ja incloses en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

(REBT), aprovat per “Real decreto 842/2002, de 2 d'agost”, denominada ITC-BT 52 

“Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per la recarrega de vehicles 

elèctrics”, la finalitat dels quals és regular l'alimentació eficient i segura dels punts de 

recàrrega amb elements de connexió normalitzats i tècnicament segurs, com a instrument 

dels gestors de càrregues o extensió de les instal·lacions dels particulars. A més, 

mitjançant les disposicions addicionals d'aquest “Real decreto” es prescriu que els 

aparcaments i estacionaments públics i privats disposin de punts de connexió, en un 

percentatge d'acord amb els objectius quantificats de l'esmentada Estratègia Integral 

d'Impuls al Vehicle elèctric. 
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Establint que aquesta ITC serà aplicable a les instal·lacions elèctriques necessàries para la 

recàrrega del VE en l'àmbit del citat REBT independentment de la seva titularitat i declarant 

que les condicions econòmiques del sistema s'hauran de regir per la seva normativa 

específica. 

La Disposició Addicional primera recull la dotació mínima a incloure en les instal·lacions 

elèctriques para la recàrrega dels VE de la qual s'ha de disposar en edificis o 

estacionaments de nova construcció. Aquesta dotació comporta des del circuit elèctric 

necessari per subministrar a un punt de connexió, passant per l'execució d'una canalització 

principal de longitud inferior als 20 metres, en el cas d'aparcaments col·lectius en edificis 

de règim de propietat horitzontal, fins a les canalitzacions necessàries per subministrar a 

una estació de càrrega per cada 20 places en el cas dels aparcaments de flotes i 

aparcaments públics. 

La Disposició Final primera, Modificació de la Instrucció tècnica complementaria 

(ITC) BT 04 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Es modifica la redacció 

de l'apartat 3 de la ITC-BT-04 “Documentació i posada en servei de les instal·lacions”. 

Aquesta modificació es tradueix en la inclusió de les infraestructures de recarrega del VE 

dins del “grup o” (en el Real decreto 842/2002, de 2 d'agost, aquest apartat era l'últim 

i servia de tancament) de manera que es requereix l'elaboració d'un projecte de les 

noves instal·lacions en el cas d'infraestructures per la recàrrega del VE a càrrec dels 

gestors de càrregues i a les estacions de mobilitat elèctrica, sempre que superin una 

potència instal·lada de 50 kW. En el cas d'instal·lacions de recarrega situades en 

l'exterior, aquest límit es fixa en 5 kW de potència instal·lada. Finalment, en el cas 

d'instal·lacions que incloguin estacions de recarrega previstes per a la manera de 

recarrega 4, l'exigència de projecte és independent de la potència instal·lada. 

 

3.- Descripció de la ITC-BT-52 Instal·lacions amb fins especials. 

Infraestructura per a la recàrrega de vehicles Elèctrics. 

La citada ITC es troba estructurada en sis seccions a través de les quals s'expliciten les 

definicions i terminologia associada al nou element “Vehicle Elèctric” i les seves 

necessitats associades d'infraestructura elèctrica. Es descriuen fins a quatre esquemes de 

recarrega diferents que abasten un ampli rang de solucions tant per a l'àmbit unitari privat -

Habitatges unifamiliars-, com per a l'àmbit comunitari d'ús comercial. 

3.1.- Esquemes de instal·lació per a la recàrrega de Vehicles Elèctrics. 

El projectista haurà de dissenyar la instal·lació, considerant la solució més adient d’entre 

les que s’exposen a continuació i que es recullen a la ITC-BT-52, 

 Esquema 1, Troncal amb un comptador principal en l'origen de la instal·lació i 

comptadors secundaris en cada estació de càrrega, resulta ser un esquema favorable 

a la implantació del gestor de recarrega. L'energia de recarrega dels VE queda recollida 

en els comptadors secundaris encara que la mesura del comptador principal és la que 

possibilitarà verificar l'activitat del gestor de recarregues, sent obligatòria la instal·lació de 
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el “Sistema Intel·ligent de Gestió de càrrega” (SIG), i no possibilitant l'adopció de la 

discriminació horària supervall, excepte en casos d'un nombre reduït de VE quan el 

conjunt de potència contractada sigui inferior als 15 kW. 

 Esquema 2,  Individual amb comptador principal comú amb l'habitatge, sí 

possibilita la discriminació horària doncs és comuna amb la resta de l'habitatge, no obligant 

a la instal·lació del *SIG. Aquest esquema no està pensat per a la implantació del gestor 

de recarrega ja que l'estació de càrrega comparteix el punt de subministrament amb la 

resta de l'habitatge, i els comptadors secundaris són opcionals en aquest esquema. 

 Esquema 3, Individual amb un comptador principal per a cada estació de 

càrrega, obliga a la instal·lació del SIG, admet la discriminació horària independent pel VE 

i admet la implantació del gestor de recarrega. En aquest cas l'energia de recarrega es 

mesura a través dels comptadors principals, i obliga a l'usuari a un nou contracte de 

subministrament pel VÉS, amb el consegüent cost en termes de potència contractada, 

però simplifica la gestió per part del comptador de la recarrega. 

 Esquema 4, Amb circuit addicional para la recarrega del VE, contempla 

l'obligatorietat del SIG, possibilita l'adopció de discriminació horària, comuna amb la resta 

de l'habitatge, encara que no és un esquema favorable a la implantació d'un gestor de 

recarrega, ja que l'estació de recarrega penja del mateix punt de subministrament que la 

resta de l'habitatge. 

Les Estacions de recàrrega per a autoservei, situades a la via pública, en aparcaments 

o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d'empresa, per al seu propi personal o 

associats i en aparcaments o estacionaments públics, gratuïts o de pagament, de titularitat 

pública o privada, estan destinades a ser utilitzades per usuaris no familiaritzats amb els 

riscos de l'energia elèctrica. Les instal·lacions podran ser d'exterior o d'interior. Aquestes 

instal·lacions de recàrrega seguiran els esquemes 1 o 4 descrits anteriorment. 

 

4.- Requisits Generals de la Instal·lació 
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En estacionaments col·lectius d'ús públic o privat, es podrà realitzar l'operació de 

recàrrega de bateries, sempre que aquesta operació es realitzi sense despreniment de 

gasos durant la recarrega col·locant-se cartells indicatius referent a això. 

Quan s'instal·li un circuit de distribució col·lectiu que alimenti a diverses estacions de 

càrrega (segons l'esquema 1), cada circuit partirà d'un interruptor automàtic per a la seva 

protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aigües a dalt de cada interruptor automàtic i 

en el mateix quadre s'instal·larà un IGA (interruptor general automàtic) per a la protecció 

general de tots els circuits de distribució. En aparcaments i estacionaments, el quadre de 

comandament i protecció associat a cada estació de càrrega estarà identificat en relació a 

la plaça d'aparcament assignada. Els quadres de comandament i protecció, o si escau els 

Sistemes d'Alimentació de VE (SAVE) dedicats amb proteccions integrades, hauran de 

disposar de sistemes de tancament a fi d'evitar manipulacions indegudes dels dispositius 

de comandament i protecció. 

El nombre d'estacions de càrrega possibles per circuit de distribució col·lectiu serà 

calculat pel projectista, tenint en compte la potència prevista de cadascuna d'elles 

i un factor de simultaneïtat igual a la unitat. Aquest nombre podrà veure's incrementat 

amb la instal·lació d'un sistema intel·ligent de gestió de demanda i de deslastre de 

càrregues que controli la intensitat en el circuit de distribució col·lectiu i que desconnecti o 

redueixi la intensitat en les estacions de càrrega, evitant que es produeixin 

sobrecàrregues en el circuit de distribució col·lectiu. 

La caiguda de tensió màxima admissible en qualsevol circuit des del seu origen fins al punt 

de càrrega no serà superior al 5%. Els conductors utilitzats seran de coure i la seva secció 

no serà inferior a 2,5 mm2. 

En instal·lacions per la recàrrega de VE, que reuneixin més de 5 estacions de càrrega, el 

projectista estudiarà la necessitat d'instal·lar filtres de correcció d'harmònics que 

garanteixin que es mantenen els límits admissibles de distorsió harmònica de la tensió 

d'alimentació de la resta d'usuaris connectats al mateix punt de la xarxa. 

Pel que fa a la tensió nominal d'alimentació per a les instal·lacions elèctriques de recàrrega 

de VE, s'estableix que serà de 220/400 V i en corrent alterna per a les maneres de 

recàrrega 1, 2 i 3. Pel que fa a la manera de recàrrega 4, la tensió d'entrada del convertidor 

alterna-contínua podrà arribar fins a 690 V en trifàsic, sempre que es garanteixi que el 

personal que opera la recàrrega està familiaritzat amb els riscos. 

Les canalitzacions necessàries per a la instal·lació de punts de càrrega hauran de complir 

els requeriments establerts en les diferents ITC del REBT. Els cables fins al punt de 

connexió que formin part de la instal·lació fixa hauran de ser de tensió assignada mínima 

450/750 V, amb conductor de coure classe 5 o 6 i resistents a totes les condicions 

previstes en el lloc de la instal·lació. En el cas que els cables d'alimentació de les 

estacions de càrrega discorrin per l'exterior seran de tensió assignada 0,6/1 kV. 

Les envolupants de conjunts de aparamenta compliran amb la UNE-EN 62208. 
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El punt de connexió estarà situat al costat de la plaça a alimentar i instal·lar-se de forma 

fixa en una envolupant. En les maneres de recarrega 1 i 2 les bases compliran amb 

l'especificat en la UNE 20315-1-2 Figura C2a, UNE 20315-2-11 Figura C7a i UNE 60309-

1/2. En el cas de les maneres de recarrega 3 i 4 hauran de ser conformes a la UNE-EN 

62196-2 i UNE-EN 62196-3. 

Els comptadors de secundaris de mesura d'energia elèctrica tindran almenys la capacitat 

de mesurar energia activa i seran de classe A o millor, tindran una resolució millor o igual a 

0,1 kWh i estaran subjectes al “Control Metrològic” de l'Estat. La seva instal·lació serà 

obligatòria en l'esquema 1 per a cadascuna de les estacions de càrrega situades en: 

aparcaments en edificis d'habitatges, estacions de servei per la recarrega o estacions 

situades en la via pública. I serà opcional per als esquemes 2 i 4. 

4.1.- Protecció per a garantir la seguretat 

Pel que fa a les mesures de protecció contra contactes directes o indirectes, a més 

del que ja s'especifica en la ITC-BT-24 (amb excepció dels apartats 3.3 i 3.4, 4.3 i 4.4 de la 

mateixa), s'ha de considerar que el circuit per a l'alimentació de les estacions de càrrega 

de VE haurà de disposar sempre de conductor de protecció i la instal·lació general comptar 

amb presa de terra. D'igual forma, amb independència de l'esquema de distribució emprat 

la protecció serà garantida mitjançant dispositius de protecció diferencial, de valor 30 dt. de 

corrent residual màxim en la protecció individual de cada estació de càrrega. 

Finalment els interruptors diferencials situats en aparcaments públics, estacions de 

mobilitat o en la via pública hauran d'estar preparats per permetre el rearmament 

automàtic.  

Respecte de les mesures de protecció en funció de les influències externes el 

projectista haurà de prestar especial atenció a les influències externes presents en 

l'emplaçament de la instal·lació. S'hauran de contemplar les proteccions necessàries per 

evitar la penetració de cossos sòlids estranys i/o d'aigua, per a la corrosió, els possibles 

danys mecànics tant en envolupants com en canalitzacions així com la utilització de les 

instal·lacions per personal no qualificat.  

Per a les mesures de protecció contra sobretensions, la ITC estableix que tots els 

circuits han d'estar protegits contra sobretensions temporals i transitòries. En el cas de 

l'esquema 1 s'instal·larà un protector contra sobretensions transitòries en el quadre general 

de comandament i protecció del circuit de distribució col·lectiu i en cas de que la distància 

entre el citat quadre i l'estació de càrrega sigui superior a 10 m es requerirà la instal·lació 

d'un segon dispositiu de protecció, que haurà d'estar coordinat amb el primer. 

4.2.- Condicions particulars d'instal·lació 

La xarxa de terra per a places d'aparcament en l'exterior, punts de càrrega en via 

pública o aparcaments en intempèrie, es realitzarà de forma tal que la màxima resistència 

de posada a terra al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l'any, no 

pugui  produir tensions de contacte majors de 24 V. A més s'estableix que cada pal de 

càrrega disposarà del seu propi elèctrode de posada a terra connectat al circuit general de 
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posada a terra així com les característiques i especificacions dels conductors que 

constitueixen el sistema de posada a terra. 

Pel que fa a l'accessibilitat dels punts de connexió, s'estableix que a les places 

destinades a persones amb mobilitat reduïda i en totes aquelles previstes per a la seva 

utilització pública, les preses de corrent i els connectors de recàrrega s'instal·laran a una 

altura compresa entre els 0,4 i 1,2 m sobre el nivell del sòl. 

 

5.- Normativa d’aplicació 

 Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria. 

 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric. 

 Llei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de 

novembre, del Sector Elèctric, per adaptar-la al que es disposa en la Directiva 

2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre 

normes comunes per al mercat interior de l'electricitat. 

 Reial decret-Llei 6/2010, de 9 d'abril, de mesures per a l'impuls de la recuperació 

econòmica i l'ocupació. 

 Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre pel qual es regulen les activitats de 

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 

d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. 

 Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per 

a baixa tensió. 

 Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de 

punts de mesura del sistema elèctric. 

 Reial decret 647/2011, de 9 de maig, pel qual es regula l'activitat de gestor de 

càrregues del sistema per a la realització de serveis de recarrega energètica. 

 Orcen ITC/3022/2007, de 10 d'octubre, per la qual es regula el control metrològic de 

l'Estat sobre els comptadors d'energia elèctrica, estàtics combinats, activa, classes 

a, b i c i reactiva, classes 2 i 3, a instal·lar en subministraments d'energia elèctrica 

fins a una potència de 15 kW d'activa que incorporen dispositius de discriminació 

horària i telegestió, en les fases d'avaluació de la conformitat, verificació després 

de reparació o modificació i de verificació periòdica. 

 

6.- Consideracions generals 

Les dues disposicions addicionals del Reial decret no regulen, aspectes de seguretat 

industrial. Estableixen, i regulen, l'obligació que els aparcaments comptin amb 

instal·lacions elèctriques para la recarrega de VE (no regulen com ha de ser una 

infraestructura de recarrega perquè la mateixa resulti segura, sinó que regulen -per motius 

d'ordenació econòmica- l'obligació d'implantar aquesta infraestructura en determinats 

llocs).  
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En concret, la Disposició Addicional primera regula 

l'obligació d'establir aquesta instal·lació de recàrrega en els 

aparcaments de noves construccions (tant en els dels 

habitatges unifamiliars, com en els dels edificis en règim de 

propietat horitzontal, així com en els dels edificis d'empresa 

i també en els aparcaments públics –una estació de 

càrrega per cada vint places-). Per la seva banda, la 

Disposició Addicional segona regula l'obligació d'establir la 

instal·lació en els aparcaments públics ja existents (una 

estació de càrrega per cada trenta places), conferint un 

termini de dos anys per al compliment d'aquesta obligació, 

termini susceptible, segons s'indica, de modificació 

excepcional per les Comunitats  Autònomes.  

Considerant un aforament establert en 248 places per a 

turismes i la regulació de places VE que estableix la 

disposició addicional primera en referència a aparcaments públics de nova construcció, 

com és el present, s’ha previst en el projecte la inserció de sis punts de recàrrega de doble 

endoll per a proveir un total de 12 places destinades als VE, on la definició i projecció de la 

instal·lació necessària serà encarregada a una empresa especialitzada en instal·lacions de 

recàrrega de Vehicles Elèctrics. 

El “Real decreto-Ley 6/2010”, que va modificar la Llei del Sector Elèctric en quant al gestor 

de càrregues del sistema estableix, en el seu article 24, que “L'Administració adoptarà 

programes específics per impulsar l'eficiència en la demanda d'electricitat per a vehicles 

elèctrics, amb l'objectiu de promoure l'estalvi i l'eficiència energètica i optimitzar l'ús del 

sistema elèctric, en virtut del previst en l'article 46.2 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 

del Sector Elèctric [que preveu que “l'Administració podrà adoptar mesures que incentivin 

la millora del servei als usuaris i l'eficiència i l'estalvi energètics, directament o a través 

d'agents econòmics l'objecte dels quals sigui l'estalvi i la introducció de la major eficiència 

en l'ús final de l'electricitat”. 

Per tant s'ha de respectar i prioritzar la utilització eficient de l'energia des de la gestió de 

càrrega de manera que es tradueixi en una gestió adequada del sistema elèctric i un òptim 

aprofitament de les infraestructures disponibles, sense menysprear dels drets ja 

reconeguts dels diferents usuaris. Per això, resulta adequat que la ITC no estableixi una 

preferència entre els diferents esquemes i garanteixi que les instal·lacions ja existents 

podran acollir-se a aquestes innovacions tecnològiques d'una manera senzilla i eficaç. 

D'igual forma, es considera adequat que s'estableixi l'obligatorietat d'instal·lació d'un SIG 

(a excepció de l'esquema 2) definit com un sistema de gestió d'energia que permet la 

recàrrega intel·ligent del VE, mitjançant la regulació de la seva intensitat de càrrega o el 

deslastre de càrregues. No obstant això, aquesta gestió ha de quedar supeditada a la 

voluntat última de l'usuari, sent de la seva responsabilitat l'adequació de la mateixa a les 

seves necessitats. És l'usuari qui haurà de gestionar a la seva conveniència les seves 
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càrregues en funció de la potència que contracti, de les prestacions de l'equipament 

domòtic que instal·li i de les opcions tarifàries que triï. 

I per últim, respecte al grau de protecció contra la penetració d’aigua, l’estació de càrrega 

haurà de garantir la protecció IPX5 al instal·lar-se en espais exterior. 

 

7.- Proposta 

Es destinaran un total de 12 places, de les quals una serà per PMR, com s’ha comentat 

anteriorment, per a Vehicles Elèctrics. La solució que s’adopta és la d’un post de recàrrega 

de doble endoll, és a dir per a dues places, amb l’objectiu de facilitar la seva integració en 

la geometria prevista de l’aparcament i per a minimitzar els costos de la infraestructura, si 

tenim en compte que un post d’un endoll té un preu aproximat de 2.800 € metres que un 

post de doble endoll el seu preu és de 3.250 €, el que suposa un estalvi aproximat de 

14.000 €, sense incloure el cost de la seva instal·lació, que és considerarà a part i que es 

reflecteix com una partida alçada a justificar en el pressupost general de l’obra. 

Les places destinades als VE són les que es troben a mà dreta de l’accés a l’aparcament 

que s’han projectat amb una major longitud que la resta de places de l’aparcament per tal 

d’incloure el post de recàrrega dins. 

Com que l’aparcament serà gestionat de forma que es destinarà aproximadament un 75% 

de les places totals amb una quota de pagament mensual i el 25% restant serà de rotació, 

és a dir, de pagament per fraccions d’hores, percentatges per a acabar d’establir B:SM 

com a propietària de les instal·lacions, es preveu que els punts de recàrrega siguin de 

recàrrega lenta on el temps necessari pot oscil·lar entre les 6 o 8 hores, depenen del nivell 

d’energia que tinguin les bateries en el moment de recarregar-les. 

 

 

Posts de recàrrega exterior de doble endoll 

Característiques tècniques 

Tensió d’entrada/sortida : 230 V C.A. (corrent alterna) 

Tolerància: ± 10% 

Freqüència d’entrada: 50-60 Hz 

Corrent màxima sortida: 16A a presa 

Connector: Schuko “CEE 7/4” 

Mesura de corrent: comptador integrat 

Diferencial: reconnectable automàticament 

Lector RFID: ISO 14443A 
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Temperatura ambient: -20 a 50 ºC 

 

 

 

Característiques generals  

Cos metàl·lic antivandàlic d’acer inoxidable de 3 mm gruix AISI 304, pintura de polièster 

gris RAL 9006 amb recobriment antigrafiti, accés i prepagament amb targetes de 

proximitat, display de 2 dígits per a la monitorització de la informació, mesura d’energia 

integrada, protecció diferencial amb reconnexió integrada, preparat per a ús en exteriors 

amb grau de protecció IP54 i fixat mecànicament amb 4 perns d’ancoratge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEX NÚM. 8 

MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 
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ANNEX NÚM. 8 

MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

El present annex es redacta en compliment de l’art. 6.1 de l’Ordenança Reguladora de les 

Condicions de Protecció Contra Incendis, ORCPI-08 de l’Ajuntament de Barcelona, relatiu 

a la inclusió en l’expedient de sol·licitud de llicencia ambiental de l’aparcament de 

superfície del carrer Bolívia de Barcelona, d’un annex específic de protecció contra 

incendis, justificant el compliment de la normativa vigent en aquesta matèria. 

1.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Tal i com s’estableix en el Decret de la Generalitat de Catalunya 143/2003 de 10 de juny, 

de modificació del Decret 136/1999 de 18 de maig, pel qual s'aprova el “Reglament general 

de desplegament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l'administració ambiental”, el futur aparcament del carrer Bolívia de Barcelona precisa 

d’autorització administrativa al tractar-se d'una activitat sotmesa al regim de llicència 

ambiental, segons l'annex II.2 del mencionat Decret, pel que procedeix la redacció del 

present annexa de mesures de protecció contra incendis al “Projecte constructiu d’un 

aparcament superficial i urbanització del carrer Bolívia al Barri de Provençals del Poblenou 

de Barcelona” 

D’acord amb l’anterior i en tenir l’aparcament la consideració d’establiment subjecte a 

control administratiu, caldrà dotar-lo de les mesures de seguretat que es precisen per a 

garantir la integritat de les persones i dels bens que puguin utilitzar-lo, tot això en 

compliment de la normativa legalment exigible. 

Amb caràcter general, aquesta qüestió està regulada en la “Norma Básica de la Edificación  

NBE-CPI-96, sobre Condiciones de protección contra incendios en los edificios” Reial 

Decret 2177/1996 de 4 d’octubre, pel “Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales RSCIEI/04” Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre, per 

l’”Ordenança Reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de 

Barcelona ORCPI-08” Decret d’Alcaldia de 29 de febrer de 2008, pel Decret 241/1994 de 

26 de juliol de la Generalitat de Catalunya sobre “Condicionants urbanístics i de protecció 

contra incendis en els edificis”, així com pel “Código Técnico de la Edificación CTE” 

aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 de març i les seves actualitzacions posteriors. 

De tota aquesta normativa comentar que en el cas concret de l’aparcament de superfície 

del carrer Bolívia no seria exigible el “Código Técnico de la Edificación CTE”, en no trobar-

se els aparcaments oberts dintre del seu àmbit d’aplicació per no tenir la consideració 

d'una edificació amb el significat que estableix la “Ley de Ordenación de la Edificación” 

LOE 38/1999 de 5 de novembre; de fet el document DB-SI “Seguridad en caso de 

incendio” del CTE, exclou de l’ús aparcament els estacionaments en espais exteriors de 

l’entorn dels edificis. Respecte del “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
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establecimientos industriales RSCIEI/04”, tampoc seria aplicable al no correspondre la 

construcció a una instal·lació industrial en el sentit que es determina en l’art. 2 d’aquest 

Reglament. 

Per últim, la “Norma básica de la Edificación NBE-CPI-96” si que resultaria vàlida com 

normativa tècnica a observar i a la qual ens referirem a continuació; l’entrada en vigor del 

Codi Tècnic ha derogat aquesta norma, però només en els projectes on sigui preceptiu el 

CTE. 

Amb relació a la legislació municipal i autonòmica, si són d’aplicació tant l’”Ordenança 

Reguladora de les condicions de protecció contra incendis ORCPI-08” de l’Ajuntament de 

Barcelona, com el Decret 241/1994 sobre “Condicionants urbanístics i de protecció contra 

incendis en els edificis”, de la Generalitat de Catalunya. 

Les mesures que es contemplen a continuació, tot i que no ens estem referint pròpiament 

a un edifici, tindran com objectiu protegir a les persones que puguin utilitzar l’aparcament 

enfront dels riscos originats per un incendi, facilitar la seva sortida, prevenir danys en els 

edificis o establiments pròxims en el cas que es declari un incendi, minimitzant i reduint els 

seus efectes, així com evitant la seva propagació i facilitar la intervenció dels equips de 

rescat, tenint en compte la seva seguretat. 

2.- PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Com ha quedat exposat en l’apartat anterior, les mesures a adoptar seran les que resultin 

de la consideració de la normativa tècnica NBE-CPI-96, amb els requeriments legals que 

es prescriuen en l’Ordenança ORCPI-08 i en el Decret 241/1994. 

Les mesures contemplades, tot i que no ens estem referint pròpiament a un edifici, tenen 

com objectiu protegir a les persones que puguin utilitzar l’aparcament enfront dels riscos 

originats per un incendi, facilitar la seva sortida, prevenir danys en els edificis o 

establiments pròxims a aquell en el qual es declari un incendi minimitzant i reduint els seus 

efectes, així com evitant la seva propagació i facilitar la intervenció dels equips de rescat, 

tenint en compte la seva seguretat. 

Segons la definició que es fa en la norma NBE-CPI-96, art. 2, “s'entén per establiment, 

tot edifici o zona del mateix, incloent les construccions obertes, destinada a ser 

utilitzada sota una titularitat diferenciada i el projecte del qual, així com l'inici de 

l'activitat prevista, siguin objecte de control administratiu”, l’aparcament de superfície 

del carrer Llacuna es trobaria dins del seu àmbit d’aplicació. 

A efectes de sectorització, tot l’aparcament tindrà la consideració d’un únic sector 

d’incendi, ja que la seva ocupació en planta serà menor dels 10.000 m
2
 establerts en l’art. 

4 de l’esmentada norma. 

A més i segons també l’art. 7, tractant-se d'un espai obert en una sola planta i delimitat per 

una franja no menor de 5 m d'altres espais immediats, tindria garantit la impossibilitat de 

propagació d'un incendi cap a o les d'altres edificacions. La franja delimitadora dels 5 m 

equival segons l’Ordenança ORCPI-08 i el Decret 241/1994, a una sectorització  

EI-180 min. 
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En el mateix art. 7 es defineix com “espai exterior segur aquell les característiques del 

qual permeten una àmplia dissipació tèrmica i dels fums produïts per un incendi, així 

com l'ajuda als ocupants”. Ja s’ha indicat que per la seva condició d’obert, l’aparcament 

de Llacuna compleix com espai exterior segur quant les seves condicions de dissipació i 

de no propagació d’un incendi i l’eventual d’intervenció dels bombers i dels equips de 

rescat quedaria garantit per la pròpia geometria de la seva superfície, amb possibilitat 

d’accés a tots els punts de les unitats d’intervenció, tal i com es reflexa en els plànols de 

mesures de protecció contra incendis incorporats en el document núm. 2 Plànols del 

Projecte. 

D’acord amb tot l’anterior, no es precisarien elements d’extinció especials més enllà dels 

necessaris per minimitzar i reduir els efectes d’un hipotètic incendi, per la qual cosa es 

proposa dotar l’aparcament amb equips portàtils d’extinció d’eficàcia 21A-113B, distribuïts 

uniformement a raó d’un cada 20 places d’estacionament com màxim (art. 20 de la NBE-

CPI-96) i convenientment senyalitzats segons la norma UNE 23033. L’existència a menys 

de cent metres de l'entrada de vehicles a l'aparcament d’un hidrant a la xarxa pública, 

asseguraria al mateix temps la capacitat de resposta dels equips d'intervenció. 

Per últim i per a facilitar en major mesura la informació als usuaris de l’aparcament, les  

dues sortides de les quals disposa l’establiment, la situada al carrer Bolívia i la que es 

localitza en el propi espai lliure considerada en el PMU, quedaran també senyalitzades 

amb rètols lluminosos d’autonomia mínima 2 hores, visibles des de qualsevol punt de la 

seva superfície. 

Les mesures aquí descrites encaminades a dotar l’aparcament de les instal·lacions que es 

precisen per a fer front a un possible sinistre, minimitzar i reduir els seus efectes i evitar la 

seva propagació, així com dels elements d’informació i ajuda als ocupants, són les que es 

consideren necessàries d'acord amb la normativa legalment exigible, per a garantir la 

integritat de les persones i dels bens que puguin utilitzar-lo. 

Durant l’execució de les obres corresponents, s’exigirà al Contractista adjudicatari el 

“Certificat d’empresa instal·ladora” acreditada signat per tècnic competent confirmant que 

les instal·lacions de protecció contra incendis realitzades compleixen el Real Decreto 

1942/1993 de 5 de novembre, “Reglamento de instal·lacions de protección contra 

incendios (RIPCI)”, així com el “Contracte de manteniment” d’aquestes instal·lacions de 

protecció contra incendis signat amb empresa mantenidora acreditada amb un període 

inicial mínim d’un any. 

El fet de no constituir un recinte, suposa directament la no necessitat de contemplar 

recorreguts d’evacuació com a tal, a més de que tot el sector en si es un exterior segur, 

segons el mateix art. 7, 

Se considera como espacio exterior seguro aquel cuya superficie es suficiente, 

conforme a lo establecido en el texto articulado y cuyas características permiten una 

amplia disipación térmica y de los humos producidos por el incendio, así como la 

ayuda a los ocupantes. 
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En aquest aspecte indicar també que el sector es troba físicament separat de les 

edificacions o establiments del voltant més de cinc metres i per tant està aïllat respecte de 

la resta d’activitats amb una sectorització mínima de 180 minuts, segons l’Ordenança 

ORCPI-08 i el Decret 241/1994. 

De cara a l’extinció d’un possible incendi, s’ha de comentar que el Parc de Bombers de 

Llevant al qual pertany l’aparcament, es troba al carrer Castella, a escàs 5 minuts de 

distància. 

 

 

 

A més, com l’aparcament se situa a cota de vial amb passadissos de circulació pels quals 

poden circular els vehicles d’emergència i es disposa de personal permanent de vigilància, 

queda garantit que el temps d’extinció d’un possible incendi serà mínim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc de 

bombers 

Aparcament  

c/ Bolívia 
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D’acord amb l’anterior, l’aparcament no tindria la consideració de recinte d’incendis, 

constituent tota la seva superfície un espai exterior segur sense “sortides del local” ni 

“recorreguts d’evacuació” en el sentit establert en la normativa d’aplicació, per la qual cosa 

no es precisarien equips d’extinció especials (boques d’incendi ni il·luminació 

d’emergència) més enllà dels necessaris per minimitzar i reduir els efectes d’un hipotètic 

incendi, proposant-se dotar-lo dels següents elements de seguretat, 

 Hidrant en l’accés 

 Disposició d’extintors 

 Instal·lació de senyalització d’emergència 

Aquestes mesures tindran com objectiu protegir a les persones que puguin utilitzar 

l’aparcament enfront dels riscos originats per un incendi, facilitar la seva sortida, prevenir 

danys en els edificis o establiments pròxims i facilitar la intervenció dels equips de rescat. 

INSTAL·LACIÓ D’HIDRANTS 

Per tal de complir amb els requeriments establerts a la NBE-CPI-96 en el seu art. 2.5 de 

l’apèndix 2 “Instalación de hidrantes”, 

1. Deben contar con la instalación de al menos un hidrante los siguientes edificios 

o establecimientos: 

- Los de uso comercial o de garaje o aparcamiento, con superficie 

construida comprendida entre 1.000 y 10.000 m
2
. 

Los anteriores edificios o establecimientos deben contar con un hidrante más por 

cada 10.000 m
2
 adicionales de superficie construida o fracción. 

2. Los hidrantes de la red pública pueden tenerse en cuenta a efectos de 

cumplimiento de las dotaciones indicadas en el punto anterior. En cualquier caso, 

los hidrantes que protejan a un edificio deberán estar razonablemente 

repartidos por su perímetro, ser accesibles para los vehículos del servicio de 

extinción de incendios y, al menos, uno de ellos debe estar situado a no más de 

100 m de distancia de un acceso al edificio. 

En tractar-se d’una superfície de 5.246,39 m2, es precisaria l’existència d’un hidrant a 

menys de 100 m de distància respecte de l’accés. 
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Es comprova que a la vorera d’enfront del carrer Selva de Mar, hi ha un hidrant a la via 

pública a escassos 70 m de l’entrada/sortida. 

DISPOSICIÓ D’EXTINTORS 

Com en el cas anterior, es segueixen els requeriments fixats a la NBE-CPI-96 en el seu art. 

20.1 “Extintores portátiles”, 

En los aparcamientos cuya capacidad sea mayor que 5 vehículos, se dispondrá un 

extintor de eficacia como mínimo 21A-113B cada 15 m de recorrido, como máximo, 

por calles de circulación o, alternativamente, extintores de la misma eficacia 

convenientemente distribuidos a razón de uno por cada 20 plazas de aparcamiento. 

S’ha considerat més adient per la distribució de l’aparcament i per tal d’evitar possibles 

impactes dels vehicles que l’utilitzen sobre els elements a disposar, situar un extintor cada 20 

places d’aparcament com a màxim, tal com es reflecteix en el següent plànol del Projecte. 
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Així doncs es col·locaran un total de 17 extintors per a les 248 places de vehicles i 59 de 

motos, el que suposa instal·lar 15 extintors, un per cada 14 places com a mínim ó 21 com a 

màxim, 1 en l’accés de vehicles i 1 al costat de quadre general de distribució elèctrica, tots 

ells convenientment senyalitzats segons la norma UNE 23-033. 

INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIA 

Per tal d’augmentar encara més la seguretat de l’establiment, es proposa instal·lar, 

complementàriament als hidrants i extintors indicats, una senyalització emergència similar a la 

que s’utilitza en els recorreguts d’evacuació pel tal de que els usuaris reconeguin més 

fàcilment les sortides naturals de l’aparcament. 

Així doncs es disposaran rètols de direcció de color verd amb les lletres blanques de 

dimensions 660 x 220 mm amb pictograma a una o a les dues cares, indicant la sortida més 

propera, els quals s’ubicaran a 3,00 m d’alçada per tal que siguin visibles des de qualsevol 

punt d’ocupació. 

A més i com a mesura de sobre seguretat, els rètols es dotaran d’un sistema autònom 

d’il·luminació amb bateries perquè en el cas que la xarxa d’enllumenat deixi de funcionar per 

qualsevol motiu i durant un mínim de dues hores, les sortides de l’aparcament quedin 

suficientment senyalitzades. 
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CONCLUSIÓ 

S’ha justificat en els apartats anteriors que d’acord amb la normativa tècnica d’aplicació, 

l’aparcament del carrer Bolívia no tindria la consideració de recinte d’incendis, constituent 

tota la seva superfície un espai exterior segur, amb àmplia garantía de dissipació tèrmica i 

dels fums produïts per un hipotètic incendi, així com de no propagació cap a o des d'altra 

edificació, al trobar-se el local allunyat més de cinc metres d’altres establiments. Al mateix 

temps, la pròpia geometria de l’aparcament possibilita una eventual intervenció dels 

bombers i dels equips de rescat, amb facilitat d’accés a tots els punts de les unitats 

d’intervenció. 

El fet de no constituir un recinte d’incendis suposa la no aplicabilitat del concepte de 

“sortides del local” ni de “recorreguts d’evacuació, per la qual cosa no es precisen equips 

d’extinció especials (boques d’incendi ni il·luminació d’emergència) més enllà dels 

necessaris per minimitzar i reduir els efectes d’un possible incendi. 

En aquest sentit, les mesures que es proposen, existència d’un hidrant a menys de 100 

metres de l'entrada de vehicles i la instal·lació d’extintors portàtils i d’una senyalització 

d’emergència, van encaminades a dotar l’aparcament dels elements necessaris per a fer 

front a un sinistre, minimitzar i reduir els seus efectes i evitar la seva propagació, així com a 

facilitar la informació i ajuda als ocupants i el seu conjunt permet garantir la integritat de les 

persones i dels bens que puguin utilitzar-lo. 

I per últim, durant l’execució de les obres corresponents, s’exigirà al Contractista 

adjudicatari el “Certificat d’empresa instal·ladora” acreditada signat per tècnic competent 

confirmant que les instal·lacions de protecció contra incendis realitzades compleixen el 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de novembre, “Reglamento de instal·lacions de protección 

contra incendios (RIPCI)”, així com el “Contracte de manteniment” d’aquestes instal·lacions 

de protecció contra incendis signat amb empresa mantenidora acreditada amb un període 

inicial mínim d’un any. 
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1.-NORMATIVA 

Segons Decret 135/1995 de 24 de Març de desenvolupament de la Llei 20/1991 de 25 de 

novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i  

provació del codi d'accessibilitat, és d'obligat compliment per a la seva aplicació en el 

present projecte. 

 

2. DISPOSICIONS D'ACCESSIBILITAT SOBRE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

URBANÍSTIQUES (BAU) 

La planificació i urbanització de la via pública, zones verdes i altres espais d'ús públic del 

present “Projecte Constructiu d’un aparcament superficial i urbanització del carrer Bolívia al 

barri de Provençals del Poblenou de Barcelona s'han efectuat de manera que resulten 

accessibles per a persones de mobilitat reduïda. 

2.1 DOTACIÓ D'APARCAMENTS 

Segons la normativa esmentada, els garatges o aparcaments d'ús públic o, ja siguin 

exteriors o interiors, que estiguin al servei d'un edifici d'ús públic o hauran de reservar 

places d'estacionament per a vehicles que s'utilitzin per a transport de persones 

amb mobilitat reduïda, i hauran de complir les següents característiques:  

- Proximitat màxima als accessos per a vianants.  

- Estar degudament senyalitzades.  

- Tenir les dimensions mínimes previstes en l'apartat 2.4.1 de l'annex 2.  

- Disposar d'accessos en les condicions previstes en l'apartat 2.4.1 de l'annex 2.  

El nombre de places a reservar, amb les característiques citades, és el següent: 

- De 10 a 70 places: 1 plaça adaptada.  

- De 71 a 100 places: 2 places adaptades.  

- De 101 a 150 places: 3 places adaptades.  

- De 151 a 200 places: 4 places adaptades.  

- Per cada 200 places més: 1 plaça adaptada.  

- Més d'1.000 places: 10 places adaptades. 

Atenent a les especificacions indicades a la normativa, s’han reservat un total 5 places per 

a minusvàlids contigües als accessos per a vianants més una sisena plaça que disposarà 

del servei de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

 

3. CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT 

 

3.1 ITINERARI EN VIA PÚBLICA 

El disseny i traçat dels recorreguts d'ús públic destinat al trànsit de vianants s'han adaptat 

segons les condicions establertes en l'Annex 1 del Codi d'Accessibilitat de Catalunya la 

justificació de la qual es desenvolupa a continuació: 
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3.1.1 Itineraris per als vianants 

Tots els itineraris per als vianants es consideren adaptats ja que compleixen els següents 

requisits: 

 L'amplària mínima lliure és superior a 0,90 m i la seva altura lliure d'obstacles a 

2,10m. 

 En els canvis d'adreça l'amplària lliure permet inscriure un circulo d'1,50 m de 

diàmetre. 

 No s'han inclòs escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal no supera el 8%. 

 El paviment previst és dur, no lliscant i sense rugositats pròpies dels gravats de les 

peces, tenint un pendent transversal no superior al 2%. 

 Els elements d'urbanització i mobiliari urbà que formen part d'aquests itineraris estan 

adaptats. 

 

3.2 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

 

3.2.1 Paviments en espais d'ús públic 

Els paviments utilitzats a les diferents zones es consideren adaptades ja que compleixen 

els següents requisits: 

 Són durs, no lliscants i sense rugositats pròpies dels gravats de les peces. 

En parcs i jardins s'utilitza un paviment de terres compactades amb un 90% *PM 

(Pròctor Modificat). 

 S'han col·locat paviments amb textures diferents per detectar els passos de 

vianants. 

 Les reixetes i registres es col·locaran enrasats amb el paviment circumdant. 

 Les obertures de les reixetes col·locades en itineraris per als vianants tenen una 

dimensió que permeten la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim i 

la seva disposició no permet ensopegades per part de persones que utilitzin bastons 

o cadires de rodes. 

 

3.2.2 Guals adaptats 

El gual de pas de vianants està adaptat ja que compleix els següents requisits: 

 L'amplària mínima és superior a 1,20 m. 

 La vorera s'enrasa amb la calçada. Els cants s'arrodoneixen a 45º. 

 El pendent longitudinal del gual és del 12% com a màxim i la transversal del 2%. 

 Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada. 
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 Els guals d'entrada i sortida de vehicles s'han dissenyat de manera que no queden 

afectats per un pendent longitudinal superior al 12% ni per una transversal superior 

al 2%. 

 

3.2.3 Passos de vianants adaptats 

Els passos de vianants estan adaptats ja que compleixen els següents requisits: 

 El desnivell entre la vorera i la calçada se salva amb un gual de vianants adaptat. 

 Quan es travessa una illeta intermèdia a les calçades rodades, aquesta es rebaixarà 

al mateix nivell de les calçades en una amplària igual a la del pas de vianants. El 

paviment de la illeta és diferent al de la calçada. 

 Quan la longitud de la illeta no és superior a 4,00 m el paviment d'aquesta queda 

enrasat amb la calçada. 

 

3.3 APARCAMENTS ADAPTATS 

Les places d'aparcament accessibles per a minusvàlids compleixen els requisits següents, 

segons els criteris de projecte d’aparcament SMASSA que s’ha adjuntat a l’annex núm. 3 

de geometria: 

Dimensions: 

 Les places seran de 4,50 m de llarg per 2,20 m d’ample. 

 Cada plaça disposarà d’un espai d’aproximació exclusiu de 1,10 m d’amplada, situat 

lateralment a la plaça, i que pot ser compartit amb una altra plaça o amb un espai de 

circulació, sempre senyalitzat amb pintura al terra. 

Per tant: 

 Amplada necessària per a 1 plaça: 3,30 m. 

 Amplada necessària per a 2 places: 5,50 m. 

Pel que fa als lavabos, 

 Els lavabos d’us general seran adaptats per ambdós sexes, com a primera opció. 

 En funció de l’espai disponible, com a segona opció es pot fer una cambra específica 

per PMR i lavabos no practicables per a ús general 

 Com a última opció, es pot crear una sola cambra adaptada a compartir per PMR i 

dones. 

 L’itinerari d’accés serà adaptat. 

 

 



 

 

 

 

ANNEX NÚM. 10 

SENYALITZACIÓ 

  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                         

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 10.- SENYALITZACIÓ                                                                                                                          Pàg. 1 

 

ANNEX NÚM. 10 

SENYALITZACIÓ 

 

 
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

2. SENYALITZACIÓ HORIZONTAL 

2.1 NORMATIVA 

2.2 CRITERIS DE DEFINICIÓ 

2.3 TIPOLOGIA DE MARQUES VIALS 

3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

3.1 NORMATIVA 

3.2 CRITERIS DE DEFINICIÓ 

3.3 TIPOLOGIA DE SENYALS 

 

 

  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                         

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 10.- SENYALITZACIÓ                                                                                                                          Pàg. 2 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

El present Annex defineix les marques vials i la senyalització vertical necessàries per a la 

correcta circulació de vehicles i vianants tant en la urbanització del carrer Bolívia com en 

l’aparcament, objectes del present projecte. 

L'objectiu d'aquest Annex és incloure totes aquelles unitats que es considerin necessàries 

per al bon funcionament de les vies, des del moment de la seva posada en servei. 

Com a criteri general per a la realització del projecte de senyalització, s'ha buscat que la 

informació donada pels senyals sigui l'essencial per obtenir la màxima seguretat i eficàcia, 

quan s'utilitzin adequadament, d'acord amb els principis tècnics establerts com a 

conseqüència d'estudis sobre vehicles, accident, velocitats, pèrdues de temps, condicions 

físiques existents i principals sobre les reaccions d'usuari, al que es pretén dirigir d'una 

manera natural cap al camí adequat, més que indicar-li el camí prohibit. 

S'ha emprat el nombre mínim de senyals que permetin al conductor prendre les mesures i 

efectuar les maniobres necessàries, en condicions normals i amb comoditat tractant de no 

distreure la seva atenció amb senyals el missatge dels quals sigui evident o senyals 

innecessàriament redundants. 

S'ha pres com a referència el document “Senyalització urbana” publicat pel Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. En aquesta 

publicació s'han adaptat les Normes del Ministeri de Foment 8.1-IC Senyalització Vertical i 

8.2-IC Marques Vials a les circumstàncies especials de les vies urbanes i a l'experiència 

recollida a la ciutat de Barcelona. 

 

2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

2.1 NORMATIVA 

La senyalització horitzontal de la via pública, per mitjà de marques vials constitueix, 

juntament amb la vertical, una important ajuda als usuaris d'aquella, contribuint a millorar la 

circulació i a abalisar la via, facilitant la seva comprensió per part dels conductors. 

L'ordenació de la circulació que tots dos tipus de senyals pretenen, han de coordinar-se no 

solament entre si, sinó també amb els altres elements dels carrers, traçat, entorn etc. que 

així mateix influeixen decisivament en la seguretat i comoditat de la circulació i per tant, en 

el correcte funcionament de la via. 

Per a l'estudi de la disposició de marques vials s'han seguit les instruccions que es dicten 

en les Ordres Circulars de la Direcció general de Carreteres que constitueixen la normativa 

vigent, que són: 

 Norma de carreteres 8.2-I.C. "Marques vials" de 16 de Julio de 1987 

 O.C.304/89 MV, de 21 de juliol, sobre projectes de marques. 
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A més s'ha emprat la normativa específica de Catalunya que suposa una adaptació de la 

Instrucció de Carreteres a les vies urbanes: 

 Senyalització urbana. Recull de Normes i Comentaris. Institut Català per al 

Desenvolupament del Transport. Departament de Política Territorial i Obris 

Públiques. Generalitat de Catalunya. 

 

2.2 CRITERIS DE DEFINICIÓ 

Totes les marques vials s'han projectat en color blanc que correspon a la referència B-118 

de la norma UNE 48 103. Els amples i formes són els adequats per a vies urbanes on la 

velocitat de projecte és inferior als 60 km/h. 

Seran de color groc les marques contínues o discontínues col·locades al costat de la vora 

de la calçada per indicar prohibició de parada i estacionament. El color groc correspondrà 

a la referència B-502 de la norma UNE 48 103. 

Respecte a les característiques tècniques de la pintura i les microesferes de vidre a 

emprar, estan definides en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, en el qual 

s'han recollit les prescripcions contingudes en l'Ordre de 28 de Desembre de 1999 del 

Ministeri de Foment, per la qual s'actualitza el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a obres de carreteres i ponts, quant a senyalització, abalisament i sistemes de 

contenció de vehicles. També s'inclou en aquest plec la forma d'execució dels diferents 

tipus de marques definits. S'han adaptat les prescripcions del PG-3 tenint en compte les 

recomanacions disponibles per a obres d'urbanització. 

En els plànols del Projecte es defineixen les plantes generals de senyalització i detalls de 

cadascuna de les marques vials utilitzades: línies contínua, discontínua, etc., mitjançant la 

denominació de cada tipus. 

La disposició de les marques vials s'ha coordinat amb la senyalització vertical. 

 

2.3 TIPOLOGIA DE MARQUES VIALS 

Les marques vials utilitzades s'ajusten als següents tipus: 

2.3.1 Marques vials longitudinals 

 Marca M-1.3. Línia discontínua d'ample 0,10 metres amb seqüència de 5,00 metres 

d'obertura i 2,50 m de traç, per a separació de carrils. 

 Marca M-7. Línia discontínua d'ample 0,10 metres, amb seqüència de 2,00 m de 

traç i 2,00 m d'obertura, per a marcar longitudinalment la zona destinada a 

estacionament. 

 S'ha emprat com a preavís d'una línia contínua de prohibició de canvi de carril en 

les proximitats d'un encreuament o una incorporació en una longitud de 40 m (10 

trams+10 obertures).  
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2.3.2 Marques vials transversals 

 Marca M-4.1. Línia discontínua d'ample 0,40 m com a línia de detenció. 

 Marca M-4.2. Línia discontínua, d'ample 0,40 m, amb seqüència de 0,80 m de traç i 

0,40 metres d'obertura, per a cedir el pas. 

 Marca M-4.3. Línia discontínua d'ample 4,00 metres, amb seqüència de 0,50 m de 

traç i obertura també de 0,50 m com a indicació de pas per a vianants. 

2.3.3 Fletxes 

 Marca M-5.2: Fletxa d'adreça o de selecció de carrils. Tindran les dimensions 

indicades en els plànols de detall. 

      2.3.4 Inscripcions 

 Marca M-6.5. De cedeixi el pas. Tindrà les dimensions establertes en els plànols de 

detall. 

     2.3.5 Marques diverses 

 Marca M-7.2. Delimitarà zones exclosa al tràfic, en les quals cap vehicle o animal 

ha de penetrar.  

El cebrejat es fa amb franges de 0,40 m d'amplària i separades 1,00 m. La 

inclinació és de 30º respecte a la bisectriu de les línies que emboliquen el cebrejat. 

 Marca M-7.3: Delimitació de places d'aparcament en línia. Tindrà les dimensions i 

disposició que s'indica en els plànols. 

 Marca M-7.4: Delimitació de places d'aparcament en bateria recta i obliqua. Tindrà 

les dimensions i disposició que s'indica en els plànols. 

 Marca M-7.8: Línia contínua en el lateral de la calçada de 0,15 m d'ample i 

separada de la vorada 0,20 m de prohibició de parada i també d'estacionament en 

la vora de la calçada on se situa la línia. 

 

 

3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

3.1 NORMATIVA 

Per determinar els senyals necessaris així com el punt de localització de cadascuna d'elles 

s'han aplicat les normes i disposicions vigents en la matèria, concretament les següents: 

 Instrucció 8.1.I.C. "Senyalització Vertical", de 28 de Desembre de 1999 

 Catàleg de senyals de circulació (Toms I i II), publicats per la Direcció general de 

Carreteres del MOPT (Actual Ministeri de Foment), al març i juny de 1992 

respectivament. 

 Ordre Circular 318/91 T i P, de 10 d'abril, sobre galvanització en calenta d'elements 

d'acer emprats en equipament vial. 

 Recomanacions per a l'ocupació de plaques reflectores en la senyalització vertical 

de carreteres, publicat en 1984. 
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3.2 CRITERIS DE DEFINICIÓ 

S'inclouen tots els senyals projectats, d'acord amb les Normes de Senyalització del 

Catàleg de Senyals de Circulació del M.O.P.T. també incloses en les normes de la 

Generalitat de Catalunya. 

En aquesta obra es projecten senyals dels tipus següents: 

a) Senyals de reglamentació 

Entre aquests senyals s'inclouen les de Prioritat, Prohibició, Restriccions, 

Obligació, etc. 

b) Senyals d'indicació 

En aquest grup s'inclouen les d'indicacions generals, cartells, cartells d'orientació i 

panells complementaris. 

Respecte a la seva col·locació transversal i vertical: 

 L'altura dels senyals es defineix com la distància que hi ha entre la vora inferior del 

senyal o placa complementària i el nivell de la vorera. Sempre que sigui possible 

es mantindrà una altura uniforme de principi a fi d'un mateix itinerari. L'altura dels 

senyals queda fixada en 2,20 m. 

 La distància entre l'encreuament anterior i el senyal ha de ser inferior a 5,00 m. 

Quan el senyal es col·loqui abans de l'encreuament serà necessari fer-ho el més a 

prop possible d'aquest. 

 Els usuaris de la via han d'obeir les indicacions dels senyals verticals situats 

immediatament a la seva dreta, sobre la calçada o sobre el seu carril i si no 

existeixen en aquests emplaçaments i pretenen seguir cap a davant o girar a 

l'esquerra han d'obeir les situades a la seva esquerra. Si les indicacions són 

diferents a dreta i esquerra els que pretenguin girar a l'esquerra o seguir cap a 

davant han d'obeir als senyals de la seva esquerra. 

 En els plànols de planta corresponents, s'ha dibuixat els senyals en el punt en el 

qual han de situar-se. 

En tot el projecte, la senyalització vertical s'ha projectat tenint en compte la senyalització 

horitzontal. 

 

3.3 TIPOLOGIA DE SENYALS 

Les dimensions dels senyals situats a cada carrer seran les especificades per la Instrucció 

8.1 I.C., "Senyalització Vertical" per a vies amb velocitat de projecte inferior a 60 km/h 

aplicable a vies urbanes: 

 Senyals tipus P: Triangle de costat de 900 mm. Tindran una orla de color vermell, 

el fons blanc i les lletres o símbols en negre. 

 Senyals tipus R:  

Prohibició: Cercle de diàmetre de 600 mm. Tindran una orla de color vermell, el 

fons blanc i els símbols en color negre. 
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Obligació: Cercle de diàmetre de 600 mm. Han de tenir el fons blau i els símbols en 

blanc. 

 Senyals tipus S: Quadrat o rectangle de base 600 mm i altura entre 600 i  

900 mm. Tindran el fons blau i les lletres i símbols en blanc. 

Tots els senyals seran de xapa galvanitzada, segons normes del Ministeri de Foment i han 

de garantir aspecte, durada i resistència a l'acció dels agents atmosfèrics, d'acord amb el 

Plec de Prescripcions Tècniques. 

La senyalització vertical es preveu solament lateral, amb un nivell 2 de retrorreflexió. Les 

pintures emprades en la seva fabricació compliran les especificacions del Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

El revers dels senyals serà d'un color neutre. 

Els elements de sustentació i ancoratge seran d'acer galvanitzat.  

3.3.1 Senyals empleades 

Perill 

 P.20: Paso de peatones. 

S’utilitzarà aquest avís de perill en les alineacions rectes on es prevegi la proximitat 

d’un pas per a vianants. 

Prioritat 

 R.1: Cedeixi el pas 

Aquest senyal vertical ha de complementar a la marca vial corresponent i 

acompanyar el senyal P-1 en la via sense prioritat. 

 R.2: STOP 

Suposa una obligació de detenir-se en el proper encreuament i ha de col·locar-se a 

un màxim de 25 m de la secció on estigui la línia de detenció. La seva ocupació 

estarà justificada on l'escassa visibilitat obligui a reduir la velocitat per sota de 20 

km/h. 

El senyal de STOP té forma octogonal i la distància entre costats oposats ha de ser 

de 900 mm. 

 R.101:Sentit prohibit 

Se situarà exactament en el punt que no pugui ser traspassat. 

 R.301: Velocitat màxima 

S'emprarà en l’accés a l’aparcament per impedir que la velocitat a la qual circulin 

els conductors superi els 10 km/h. 

 R.303: Gir prohibit a l'esquerra 

S'ha situat en les interseccions que plantejaven més perill o que necessitaven 

major capacitat. 
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Obligació 

 R.400 a/b/c/d/e: Sentit obligatori 

Aquest senyal ha servit per a complementa les senyals de prohibició de gir o per a 

evitar l’accés a una via quan el senyal R.101 no sigui fàcilment visible. Les fletxes 

senyalen les úniques direccions i sentits que els vehicles han de seguir.  
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INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’exposen els procediments i mètodes que es proposa implementar en 

el desenvolupament dels treballs definits en el “Projecte constructiu d’un aparcament 

superficial i urbanització del carrer Bolívia al barri de Provençals del Poblenou de 

Barcelona”, amb l’objectiu d’oferir i garantir uns nivells òptims de qualitat en les obres a 

construir. 

L’objectiu és establir des del inici i durant tota l’execució, les pautes per el seguiment, 

control i valoració del Pla de Control de Qualitat a redactar al començament de les obres. 

PROCEDIMENTS DE CONTROL 

En principi es consideraran tres tipus de control, “de Producte, de Procediment i de 

Producte Terminat“, es a dir, Assaigs de Fabricació dels productes amb certificació en 

origen i recepció a l’obra dels materials constituents, Controls d’Execució dels processos 

amb assaigs de contrast i comprovació in situ de la seva idoneïtat i Verificacions de 

Producte Terminat amb les proves de comportament i acceptació, inclouen la recopilació 

de les “Instruccions d’Ús i Manteniment” dels equips instal·lats per a controlar a llarg 

termini la seva adequada resposta. 

Els materials, equips i components destinats a l’execució de l’obra seran “Certificats en 

origen“ i comprovats a la recepció. El Contractista recavarà dels subministradors 

corresponents i facilitarà a Direcció d’Obra la documentació relativa a la identificació, 

procedència, qualitat i certificació en origen dels diferents productes, així com les 

instruccions d’ús i manteniment i les garanties exigibles. Sense el compliment d'aquest 

requisit, no s'acceptarà l'entrada en obra de cap producte  

Complementàriament a l’obra es vigilaran les condicions d’emmagatzematge i manipulació 

d’aquests elements i es faran els “Assaigs de verificació” i contrast de la qualitat que el 

propi Pla determini. 

El “Control de Producte“ permetrà garantir que els materials, components i equips 

incorporats a l’obra s'ajusten a les condicions contractuals i que no s'introdueixen errors i 

precisarà en algunes ocasions, la inspecció in situ dels llocs de fabricació dels productes 

elaborats o prefabricats. 

El “Control de Procediment“ o d’execució comprendrà el conjunt d’assaigs i reconeixement 

necessaris per a poder certificar la correcta realització i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions, així com les revisions i comprovacions que es precisi 

per a validar la seva conformitat amb l’indicat al Projecte, a la legislació aplicable i a les 

normes de bona pràctica constructiva. 

En concret aquest seguiment inclourà la verificació de les dades del control geomètric, del 

replanteig i del compliment de les toleràncies geomètriques admissibles, el control de 

posada en obra i muntatge, la supervisió dels processos d'execució in situ de les unitats 

realitzades, la documentació de les obres que quedin ocultes i la comprovació de les 

mesures oportunes per a assegurar la compatibilitat entre els diferents materials, elements 

i sistemes constructius que intervenen en els processos. 
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El seguiment d’aquets controls quedarà garantit amb la formulació de les corresponents  

“Fitxes d’Execució” específicament previstes per a aquesta finalitat, així com pel  

“Expedient d’Obra Executada”, amb la recopilació de tota la documentació final de 

constància de les obres construïdes a incloure en l’“As Built” de l’edificació. 

Per últim i dintre del “Control de Producte Terminat“ es faran les proves de comportament 

que es requereixen per a verificar i validar definitivament els productes finals amb les 

seves propietats concretes per a la funció per a la qual hagin estat dissenyades, 

especialment necessàries en els casos en els quals els processos no es puguin comprovar 

directament mitjançant controls d’inspecció o assaig o quan una possible deficiència sòls 

es pugui evidenciar amb l’ús o funcionament del propi producte. 

El seguiment d’aquestes proves de producte terminat s’establirà a través de la formulació 

de les corresponents “Proves de Comportament”. 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Complementant el present annex, s’ha preparat una proposta de Pla de Control de Qualitat 

específic per l’obra, identificant i desglossant els diferents aspectes a controlar i obtingut 

mitjançant l’aplicació dels amidaments del seu pressupost als elements simples en els 

quals es descompon cadascuna de les unitats  a realitzar, amb l'aplicació del programa 

informàtic TCQ. 

El Pla de Control es presenta estructurat per àmbits i pels mateixos capítols del pressupost 

d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats 

s’ha realitzat atenent els criteris de control especificats en el Plec de Condicions Tècniques 

del Projecte i quan no hi ha cap altre criteri tècnic més restrictiu, de forma proporcional als 

amidaments de les partides associades i amb les següents consideracions de tipus 

general, 

- No s’han definit assajos de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 

aquest supòsit, el Contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 

corresponents indicats en el Pla. 

- A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat 

un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran 

d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, a càrrec del Contractista. 

- El nombre d’assajos s’obté a partir de les freqüències en amidaments. Si durant 

l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assajos 

dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del Contractista, excepte justificació i 

acceptació per part de Direcció d’Obra de les causes que hagin pogut provocar un ritme 

d’execució més lent del previst. 

En tots els casos, els assajos seran efectuats per laboratoris acreditats en les diferents 

àrees a controlar, sent responsabilitat del Laboratori justificar la acreditació dels laborants. 
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METODOLOGIA DE TREBALL 

Bàsicament el desenvolupament del control en obra respondrà a les següents premisses, 

 Establiment d’una sistemàtica d’execució dels assaigs i de la seva identificació, 

localització, zonificació i freqüència. Per a cadascun dels treballs programats, el 

Contractista efectuarà una divisió en parts que sigui congruent amb l’estructuració del 

Projecte i el més simple possible, però amb el detall necessari i suficient per a poder 

utilitzar-la en tots els aspectes del seguiment del control de qualitat de l’obra (referència 

de la documentació d’informació i constància, control geomètric, proves de verificació, 

establiment de lots de control estadístic, etc.). 

 Determinació, en un estudi de detall del Pla, dels lots o unitats de control definits per a 

la comprovació estadística de l’acompliment del Plec de Condicions. A mesura que es 

vagin coneixent els resultats, actualització periòdica de l’anàlisi estadístic d’acompliment 

per a cada unitat, prenent les mesures convenients i formulant la documentació de 

constància que es precisi. 

 Portar un Llibre de Registre en el que s’anotaran la totalitat dels assajos encarregats i 

els seus resultats, per al seu adequat seguiment. 

 Establir el interval de temps màxim per a cada assaig entre la recollida de mostres i la 

disponibilitat dels resultats, recavant dels laboratoris el lliurament en termini de les actes 

corresponents. 

 Analitzar, en base als resultats obtinguts, si els materials i l’obra executada acompleixen 

les condicions establertes. Les anomalies podran derivar-se d’una desviació de les 

propietats o característiques d’un material subministrat respecte de les especificacions 

del Projecte, per un problema detectat en l’execució d’una activitat o per un resultat 

incorrecte o no satisfactori posat de manifest en una prova de comportament. 

 Els resultats del control que no siguin conformes generaran un nou expedient, el qual 

validarà Direcció d’Obra i, fins que això no es produeixi, la unitat assajada quedarà 

paralitzada. Les obres corregibles es rectificaran en els terminis que assenyali Direcció 

d’Obra, les incorregibles on la desviació entre les característiques obtingudes i les 

especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei, podran ser 

acceptades previ acord amb la Propietat i finalment les obres incorregibles en què 

quedin compromeses la funcionalitat i/o la capacitat de servei, seran directament 

enderrocades i reconstruïdes. 

El Contractista desenvoluparà un Pla de Control de Qualitat presentant, al inici dels 

treballs, una relació valorada dels assaigs que durà a terme seguint el contingut del 

present annex i de tot allò que en el Plec de Condicions fa referència al tema. El cost 

d’aquest Pla s’entén inclòs proporcionalment en cadascun dels preus del Projecte fins la 

quantitat màxima establerta en contracte, per la qual cosa no serà objecte d’abonament 

independent. 
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CANONADES PER A SANEJAMENT 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de començar l’obra o si vària el subministrament i cada 200 m o fracció de tub d’un 

mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, es faran els següents assaigs de qualitat, 

inspecció visual dels tubs i peces per a junts, identificació de les marques corresponents i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant; control dimensional (5 determinacions) 

sobre un 10 % de les peces rebudes, diàmetre interior, longitud, desviació màxima 

respecte la generatriu i gruix. 

Addicionalment i per a cada subministrador diferent, es realitzaran els següents assaigs, 

 Densitat (UNE 53.020). 

 Resistència a la tracció (UNE 53.112). 

 Allargament fins a ruptura (UNE 53.112). 

 Resistència a la pressió interna (UNE 53.114). 

 Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53.118). 

 Resistència al xoc tèrmic (UNE 53.114). 

 Estanquitat a l’aigua i a l’aire (UNE 53.114). 

En cas de que el material disposi de la marca AENOR o altra legalment reconeguda a un 

país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció.  

El contractista facilitarà, en el cas anterior, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. 

Especificacions 

En cada tub i peça especial o albarà de lliurament constaran les següents dades, 

  Nom del fabricant o marca comercial 

  Diàmetre nominal i gruix 

  Data de fabricació 

  Marca d’identificació dels controls al que ha estat sotmès el lot 

Els tubs han d’anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen. Els 

de la sèrie F es podran utilitzar per a l’evacuació d’aigües pluvials així com per la ventilació 

primària i secundària. Els de la sèrie C es podran utilitzar per a l’evacuació d’aigües 

residuals (llevat en casos especials d’aigües agressives o d’altes temperatures constants) 

a més de tots els usos propis de la sèrie F. 

Tant el tub com les peces especials tindran els seus extrems acabats en un tall 

perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junt 

elàstic. 
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Els tubs tindran un aspecte uniforme, net, sense fissures o d’altres defectes. La superfície 

interior serà llisa i regular. Compliran les següents especificacions, 

BAIXANTS I CLAVEGUERONS PENJATS 

Característiques geomètriques 

 

Diàmetre 

nominal 

(mm) 

Tolerància 

diàmetre 

exterior 

(mm) 

Llargària 

embocadura 

(mm) 

Gruix de paret 

Sèrie F Sèrie C 

(mm) 
Tolerància 

(mm) 
(mm) 

Tolerància 

(mm) 

32 + 0,3 23 1,8 + 0,4 3,2 + 0,5 

40 + 0,3 26 1,8 + 0,4 3,2 + 0,5 

50 + 0,3 30 1,8 + 0,4 3,2 + 0,5 

75 + 0,3 40 1,8 + 0,4 3,2 + 0,5 

90 + 0,3 46 1,9 + 0,4 3,2 + 0,5 

110 + 0,4 48 2,2 + 0,4 3,2 + 0,5 

125 + 0,4 51 2,5 + 0,5 3,2 + 0,5 

160 + 0,5 58 3,2 + 0,5 3,2 + 0,5 

200 + 0,6 66 4,0 + 0,6 4,0 + 0,6 

 

 

 Toleràncies ovalació 

Ovalació en la llargària efectiva .............................  1,0 mm 

Ovalació a la zona de l’embocadura ......................  2,0 mm 

Característiques mecàniques 

 Densitat .................................................................................. 1,40 g/cm
3
 

 Resistència a la tracció ......................................................  490 kp/cm
2
 

 Allargament fins a ruptura ...........................................................  80 % 

 Resistència a la pressió interna ............................... No s’ha de trencar 

 Temperatura de reblaniment Vicat .............................................  79º C 

 Resistència al xoc tèrmic .................................................. Ha de complir 

 Estanquitat a l’aigua i a l’aire ............................................ Ha de complir 
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CLAVEGUERONS SOTERRATS 

Característiques geomètriques 

 

Diàmetre 

nominal 

(mm) 

Tolerància 

diàmetre 

exterior 

(mm) 

Longitud mínima 

embocadura 
Gruix de paret 

Junt 

encolat 

(mm) 

Junt 

elàstic 

(mm) 

Nominal 

(mm) 

Tolerància 

(mm) 

110 + 0,4 48 66 3,0 + 0,5 

125 + 0,4 51 71 3,1 + 0,5 

160 + 0,5 58 82 4,0 + 0,6 

200 + 0,6 66 98 4,9 + 0,7 

250 + 0,8 74 138 6,1 + 0,9 

315 + 1,0 82 151 7,7 + 1,0 

400 + 1,0 -- 168 9,8 + 1,2 

500 + 1,0 -- 198 12,2 + 1,5 

630 + 1,0 -- 237 15,4 + 1,8 

710 + 1,0 -- 261 17,4 + 2,0 

800 + 1,0 -- 288 19,6 + 2,2 

 

Característiques mecàniques 

 Densitat ....................................................................... 1,35 - 1,46 g/cm
3
 

 Resistència a la tracció ......................................................  450 kp/cm
2
 

 Allargament fins a ruptura ...........................................................  80 % 

 Resistència a la pressió interna ............................... No s’ha de trencar 

 Temperatura de reblaniment Vicat .............................................  79° C 

 Comportament a la calor, variació longitudinal .............................  5 % 

 Estanquitat a l’aigua i a l’aire ............................................ Ha de complir 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del corresponent 

certificat del fabricant. 

En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà el control sobre dues peces més del 

mateix lot, acceptant-ne el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les 

especificacions. 
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MATERIAL FILTRANT PER A DRENATGES 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

El contractista presentarà al inici de l’obra un certificat de procedència del material on es 

faci constar, 

 Classificació geològica 

 Estudi de morfologia 

 Aplicacions anteriors 

 Assaigs d’identificació del material 

Abans de començar l’obra o si vària el subministrament, es faran els següents assaigs de 

qualitat, 

 Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència. 

 Assaig granulomètric del material filtrant (NLT-104 / UNE 7.376). 

 Desgast de los Angeles (NLT-149 / UNE 83.116). 

 Equivalent de sorra (UNE 83.131). 

Cada 15 dies es farà una anàlisi granulomètrica. 

Especificacions 

Els materials granulars seran àrids naturals o provinents de matxuqueix i trituració de 

pedrera, exempts d’argila, marga o altres matèries estranyes. 

Els grànuls tindran forma arrodonida o polièdrica i la seva composició granulomètrica serà 

l’adequada al seu ús, d’acord amb els fusos següents, 

 

Tamís Tipus A-40 Tipus A-20 Tipus A-16 Tipus A-10 

63 mm 100    

40 mm 85-100 100   

20 mm 0-25 85-100 100  

16 mm - - 85-100 100 

10 mm 0-5 0-25 0-50 85-100 

5 mm  0-5 0-10 0-25 

2 mm    0-5 

 

Segons el diàmetre de la canonada s’emprarà el material corresponent al fus definit a 

continuació. 
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Ø (mm) Tipus fus 

Més de 1000 A-40 

500 a 1000 A-20 

150 a 500 A-16 

Menys de 150 A-10 

 

El contractista garantirà que els materials granulars utilitzats per a drenatges compleixin les 

següents especificacions, 

 Coeficient de desgast ......................................................................  40 

 Plasticitat  ............................................................................... No plàstic 

 Equivalent de sorra  .........................................................................  30 

Actuacions en cas d’incompliment 

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de 

procedència, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs als materials aplegats a càrrec del 

contractista. 

Els resultats dels assaigs compliran estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
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AIGÜES PER A BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans d’inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’aigua que es vol utilitzar, es faran 

els següents assaigs, 

 Exponent d’hidrogen pH (UNE 7.234). 

 Substàncies dissoltes (UNE 7.130). 

 Sulfats, expressats en SO4 (UNE 7.131). 

 Ió clorur Cl
-
 (UNE 7.178). 

 Hidrats de carbó (UNE 7.132). 

 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7.235). 

Especificacions 

 Exponent d’hidrogen pH  ................................................   5 

 Substàncies dissoltes .............................................   15 gr/l 

 Sulfats, expressats en SO4  ......................................   1 gr/l 

 Ió clorur Cl
-
 

Aigua per a formigó armat o morter  ....................   6,00 gr/l 

Aigua per a formigó pre o pos-tesat  ...................   0,25 gr/l 

 Hidrats de carbó  .............................................  No hi hauran 

 Substàncies orgàniques solubles en èter  ..............   15 gr/l 

En el cas del ió clor, el contingut total en el formigó, suma de les quantitats aportades per 

cada component, serà, 

 Formigó armat o morter  ........................................   0,40 % 

 Formigó pre o pos-tesat  ........................................   0,20 % 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà l’aigua assajada per a la fabricació del formigó. 
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SORRES PER A MORTERS I FORMIGONS 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Mensualment el contractista presentarà el certificat de qualitat emès per la pedrera de 

procedència dels àrids on es faci constar que acompleixen totes les exigències que 

s’estableixin a la instrucció EHE-08 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 

Abans de començar l’obra o si varia el subministrament i cada 6 mesos durant l’execució 

de l’obra o 50 m
3
 com a màxim, es faran els següents assaigs de qualitat per a cada una 

de les sorres utilitzades, 

 Terrossos d’argila (UNE 7.133). 

 Assaig granulomètric (UNE 7.139). 

 Fins que passen pel garbell 0,080 UNE (UNE 7.135). 

 Material retingut pel garbell 0,063 UNE que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE 7.244). 

 Compostos de sofre, (SO3), resp. al granular sec (UNE 83.120). 

 Contingut d'ió clor CL
-
 (UNE 83.124). 

 Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 7.137). 

 Resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE 7.136). 

 Contingut de matèria orgànica (UNE 7.082). 

 Equivalent de sorra (UNE 83.131). 

 Friabilitat de la sorra (UNE 83.115). 

 Absorció d’aigua (UNE 83.133). 

Cada setmana es farà una anàlisi granulomètric. Cada dia es determinarà la humitat abans 

de començar la fabricació per ajustar l’aigua de cada dosificació. 

Especificacions 

 Terrossos d’argila  ..................................................   1,00 % 

 La corba granulomètrica no ha de diferir 

en més d’un 10 % respecte de la utilitzada 

per a l’establiment de les dosificacions de 

formigó aprovades. 

 Fins que passen pel garbell 0,080 UNE  ...............   6,00 % 

 Material retingut en el garbell 0,063 UNE  .............   0,50 % 

 Compostos de sofre, SO3  .....................................   0,40 % 

 Contingut d'ió clor CL
-
 

Formigó armat o morter  ........................................   0,04 % 

Formigó pre o pos-tesat  ........................................   0,03 % 
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 Reactivitat potencial  ...................................................  Nul·la 

 Resistència al sulfat magnèsic, pèrdua de pes  .......   15 % 

 No s’utilitzaran àrids fins que presentin 

una proporció de matèria orgànica que 

produeixi un color més obscur que el de la 

substància patró. 

 Equivalent de sorra  ......................................................   75 

 Friabilitat de la sorra  .....................................................   40 

 Absorció d’aigua  .........................................................   5 % 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà la sorra proposada si no es compleixen totes les especificacions de qualitat 

indicades. 

Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions 

aprovades, s’hauran de proposar i aprovar de noves. 
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GRAVES PER A FORMIGONS 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Mensualment el contractista presentarà el certificat de qualitat emès per la pedrera de 

procedència dels àrids on es facin constar que acompleixen totes les exigències que 

s’estableix en la instrucció EHE-08 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 

Abans de començar l’obra o si varia el subministrament i cada 6 mesos o 100 m
3
 com a 

màxim durant l’execució de l’obra, es faran els següents assaigs de qualitat per a 

cadascun dels granulats utilitzats, 

 Terrossos d’argila (UNE 7.133). 

 Assaig granulomètric (UNE 7.139). 

 Partícules toves (UNE 7.134). 

 Fins que passen pel garbell 0,080 UNE (UNE 7.135). 

 Material retingut pel garbell 0,063 UNE que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE 7.244). 

 Compostos de sofre, SO3, resp. al granular sec (UNE 83.120). 

 Contingut d'ió clor CL
-
 (UNE 83.124). 

 Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 7.137). 

 Resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE 7.136). 

 Coeficient de forma (UNE 7.238). 

 Resistència al desgast “Los Angeles” (UNE 83.116). 

 Absorció d’aigua (UNE 83.133). 

Cada 15 dies es farà una anàlisi granulomètric. 

Especificacions 

 Terrossos d’argila  ..................................................   0,25 % 

 La corba granulomètrica no ha de diferir 

en més d’un 10 % respecte de la utilitzada 

per a l’establiment de les dosificacions de 

formigó aprovades. 

 Partícules toves  .....................................................   5,00 % 

 Fins que passen pel garbell 0,080 UNE  ...............   1,00 % 

 Material retingut pel garbell 0,063 UNE  ................   0,50 % 

 Compostos de sofre, SO3 . ....................................   0,40 % 

 Contingut d’ió clor CL
-
 

Formigó armat o morter  ........................................   0,04 % 

Formigó pre o pos-tesat  ........................................   0,03 % 
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 Reactivitat potencial  ...................................................  Nul·la 

 Resistència a l’atac del sulfat magnèsic  ..................   18 % 

 Coeficient de forma  ...............................................   0,15 % 

 Resistència al desgast “Los Angeles”  ..........................   40 

 Absorció d’aigua  .........................................................   5 % 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima dels grans serà menor que el valor 

més petit dels següents, 

 0,80 de la distància lliure horitzontal entre armadures. 

 1,30 de la distància entre l’armadura i el parament més pròxim. 

 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb 

les excepcions següents, 

- 1/3 de l'amplària lliure dels nervis en els sostres. 

- 1/2 del gruix mínim de la capa superior del sostre. 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà la utilització del granulat assajat per a la fabricació del formigó si no es 

compleixen totes les especificacions de qualitat. 

Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions 

aprovades, s’hauran de proposar i aprovar de noves. 
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CIMENTS PER A BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Mensualment el contractista presentarà els certificats de qualitat del fabricant del ciment. 

Abans de començar l’obra o si varia el subministrament i cada 500 t durant l’execució de 

l’obra, es faran els següents assaigs de qualitat segons la instrucció RC-03, 

 Pèrdua al foc (UNE 80.221). 

 Residu insoluble (UNE 80.223 i 80.224). 

 Composició química 

Clorurs (UNE 80.240). 

Triòxid de sofre (UNE 80.222). 

 Principi i fi d’adormiment (UNE 80.102/87). 

 Resistència mecànica (UNE 80.101). 

Només quedaran exempts de control de recepció les plantes de formigó que utilitzin 

exclusivament ciments amb marca de qualitat. Si alguns dels ciments emmagatzemats no 

disposa de marca, es realitzaran assaigs a tots els ciments de la planta i si algun d’ells no 

està homologat segons la norma RC-03, es podrà rebutjar el subministrament de formigó 

d’aquesta planta. 

Especificacions 

Les limitacions als diferents assaigs indicats venen determinades en els ciments comuns, 

tipus CEM I i CEM II, pels següents valors, 

 Pèrdua al foc  .........................................................   5,00 % 

 Residu insoluble  ....................................................   5,00 % 

 Composició química 

Clorurs  ...................................................................   0,10 % 

Triòxid de sofre  .....................................................   0,10 % 

- classe 32,5, 32,5 R i 42,5  .................................   3,50 % 

- classe 42,5 R, 52,5 i 52,5 R  .............................   4,00 % 

 Adormiment 

- classe 52,5, després de  ...........................................  45’ 

abans de  ............................................  12 h 

- resta després de  ...........................................  60’ 

abans de  ............................................  12 h 

Els valors especificats de resistència a compressió per a cadascuna de les classes de 

ciments tipus CEM I CEM II de la norma RC-03 figuren en la taula següent en N/mm
2
, 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 11.- PLA CONTROL QUALITAT                                                                                                          Pàg. 17 

 

 Resistència a compressió 

Classe a 2 dies a 7 dies a 28 dies 

 (min) (min) (min) (màx) 

32,5 -- 16,0 32,5 52,5 

32,5 R 13,5 -- 32,5 52,5 

42,5 13,5 -- 42,5 62,5 

42,5 R 20,0 -- 42,5 62,5 

52,5 20,0 -- 52,5 -- 

52,5 R 30,0 -- 52,5 -- 

 

Actuacions en cas d’incompliment 

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa el lliurament dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs al ciment a emprar, a 

càrrec del contractista. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del ciment assajat, es 

repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l’aplec existent. Si 

qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà l’aplec i es faran tots els assaigs 

esmentats a les següents cinc partides que arribin a l’obra. 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 11.- PLA CONTROL QUALITAT                                                                                                          Pàg. 18 

ADDITIUS PER A BEURADES I FORMIGONS 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de la utilització d’un additiu, el contractista lliurarà els certificats de qualitat 

identificadors del producte segons la norma UNE 83.200/84, així com els documents que 

garanteixin les característiques del mateix. 

L’additiu se subministrarà correctament etiquetat segons UNE 83.275/87. 

Especificacions 

En els certificats esmentats quedarà demostrat, mitjançant els corresponents anàlisis 

químiques, que l’additiu proposat no conté substàncies perjudicials al ciment o que 

afavoreixin la corrosió de les armadures i que produeix els efectes garantits sense 

pertorbar les característiques mecàniques o químiques del formigó. 

Si el formigó ha de contenir armadures pretensades, l'additiu no podrà contenir clorur 

càlcic ni productes en els que a la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfats ni 

d'altres que puguin afavorir la corrosió de les armadures. 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’utilitzaran additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 

corresponent certificat de garantia del fabricant. 

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions 

del plec. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix 

lot, acceptant-se el conjunt sempre que les dues determinacions resultin satisfactòries. 
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FORMIGÓ 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de l’inici de l’obra es presentaran els certificats de qualitat dels materials 

components i els documents que justifiquin les dosificacions proposades per a l’obtenció 

de les resistències requerides i es faran els assaigs característics, segons el que 

s’estableix en la instrucció EHE-08. 

 Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per 

a cada dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 3 provetes i s’assajaran a 

compressió als 28 dies segons les normes UNE 83.301, 83.303 i 83.304. 

 Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 

formigó es tomaran 6 sèries de 3 provetes que s’assajaran a compressió a 7 i 28 dies (3 

provetes per a cada edat), segons UNE 83.301, 83.303 i 83.304. No seran necessaris 

aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada o si es disposa de 

suficient experiència en el seu ús. 

Durant l’execució de l’obra el control de resistències i consistències es realitzarà amb el 

següent criteri, 

 Per cada 100 m
3
 de formigó del mateix tipus i dosificació o fracció setmanal si es 

consumeix menys material, es faran n series de 5 provetes per trencar-ne 2 a 7 dies, 2 

a 28 dies, deixant la cinquena en reserva, segons les normes UNE 83.301, 83.303 i 

83.304. 

Si fck    25 N/mm
2
 n = 2 

 25 N/mm
2
  <  fck    35 N/mm

2
 n = 4 

 fck  >  35 N/mm
2
 n = 6 

 Per cadascuna de les sèries confeccionades es farà una determinació de la 

consistència en el con d’Abrams (UNE 83.313). 

 Se programaran inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es 

fabrica el formigó amb la dosificació establerta. 

Especificacions 

Els components del formigó, la seva dosificació i el procés de fabricació han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de l’EHE-08. 

La dosificació proposada ha d’anar acompanyada dels corresponents certificats de control 

de qualitat que garanteixin que es pot aconseguir la resistència exigida en el projecte. 

En tots els casos el càlcul de les resistències estimades es realitzarà d’acord amb el que 

s’indica en els apartats corresponents de l’EHE-08. 

- La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de 

laboratori (fcm), haurà de superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de 
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manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l’execució 

en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. 

- Els assaigs característics es consideraran satisfactoris, quan els valors de 

resistència obtinguts en cadascuna de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que 

x1  x2  x3  x4  x5  x6 

verifiquen    x1 + x2 - x3  fck 

Les consistències determinades en el con d’Abrams, respecte de les teòriques, no han de 

diferir en més de les toleràncies que s’indiquen en la taula següent, 

 

Consistència Assentament 

(cm) 

Tolerància 

(cm) 

Seca 0 - 2 0 

Plàstica 3 - 5  1 

Tova 6 - 9  1 

Fluida 10 - 15  2 

 

L’assaig de consistència es considerarà satisfactori si el valor mig de tres mesures 

realitzades, queda dins de l’interval estricte especificat i els valors individuals es troben 

dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada 

corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

Actuacions en cas d’incompliment 

De no complir-se les condicions indicades, es rebutjarà l’amassada corresponent i 

s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins a obtenir 

assaigs característics acceptables. 
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BARRES D’ACER CORRUGAT 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de començar l’obra i per a cada partida de subministrament, el contractista 

presentarà els certificats de garantia del fabricant i els d’homologació de les condicions 

d’adherència de l’acer. 

Es farà una inspecció visual del material, amb observació de les marques d’identificació. 

Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del diàmetre, sèrie fina, fins a 10 mm, 

mitjana entre 12 mm i 25 mm i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot de control el 

conjunt de barres d’acer del mateix subministrador, designació i sèrie amb un pes màxim 

de 50 t. Sobre dues provetes de cada lot es realitzaran els següents assaigs, 

 Característiques mecàniques (UNE.7.474 i 36.401). 

 Doblegat simple (UNE.36.088/1/2R). 

 Doblegat-desdoblegat (UNE 36.068 i 36.088/1/2R). 

En el cas d’existir empalmaments per soldadura es verificarà l’aptitud pel soldeig en obra 

(segons la instrucció EHE-08). Aquesta comprovació es realitzarà sobre els lots 

corresponents als diàmetres màxim i mínim que s’han de soldar. Per a cada diàmetre i lot, 

es faran els següents assaigs: 

 Assaig de tracció sobre 3 provetes (1 soldada i les altres dues 

sense soldar) segons UNE 7.474. 

 Assaig de doblegat simple sobre 3 provetes soldades. 

Si l’acer disposi de la marca AENOR o altra legalment reconeguda a un país de la CEE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. El contractista facilitarà, en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

Especificacions 

Les barres d’acer portaran gravades les marques d’identificació establertes a la norma  

UNE 36.088/1/81 i les corresponents al límit elàstic demanat en el projecte. No 

presentaran defectes superficials, fissures ni bufats i seran adequades per al soldeig. 

Després de l’assaig de doblegat simple a 180º i de l'assaig de doblegat-desdoblegat a 90º, 

no s’han d’observar esquerdes. 

En funció de l’acer utilitzat, els valors assolits en l’assaig de tracció superaran els mínims 

que es recullen en la següent taula, 

 

Denominació Classe fy fs  fs/fy 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05 

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 
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Els valors del límit elàstic (fy) i de la càrrega de trencament (fs) venen expressats en N/mm
2
 

i l’allargament () en %, sent la relació entre la longitud de la proveta (L) i el diàmetre de la 

barra (D),  

L = 5 * D. 

Les condicions d’adherència de l'acer acompliran, 

 Tensió mitjana d'adherència (EHE-08) 

D  8 mm  .........................................   70 kp/cm
2
 

8  D  32 mm  ...................   (80 - 1,2 D) kp/cm
2 

D  32 mm  .......................................   42 kp/cm
2
 

 Tensió de trencament d'adherència (EHE-08) 

D  8 mm  .......................................   115 kp/cm
2
 

8  D  32 mm  .................   (130 - 1,9 D) kp/cm
2 

D  32 mm  .......................................   69 kp/cm
2
 

Tots els valors assolits en l’assaig de tracció acompliran els requisits de l’allargament fins a 

trencament indicats a les especificacions. 

Es considerarà acceptable el lot respecte a les condicions geomètriques, al doblegat i al 

doblegat-desdoblegat, quan els valors individuals obtinguts compleixin les especificacions 

de la norma  

UNE 36.068. Quan es produeixen 1 o 2 resultats individuals no conformes, es prendran 6 

mostres addicionals del lot corresponent. El lot s’acceptarà finalment si hi ha un màxim de 

2 resultats individuals que incompleixen les especificacions. 

Les barres d’acer es consideraran aptes per al soldeig si verifiquen que, 

 La resistència a tracció de la proveta soldada no presenta una 

disminució superior al 5 % respecte a la mitjana de les provetes 

sense soldar, ni és inferior al valor garantit. 

 El diagrama força-allargament compleix que, per a qualsevol 

allargament, la força corresponent a la barra soldada no és 

inferior al 95 % del valor més baix obtingut a partir d’una de les 

provetes sense soldar. 

 L’assaig de doblegat simple per a cadascuna de les provetes 

soldades resulta satisfactori. 
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Actuacions en cas d’incompliment 

Es rebutjarà el lot assajat. 

2.- Control geomètric 

Criteris de control 

Per a cada 50 t o fracció arribada a l’obra i abans de la seva utilització, es farà un assaig 

de determinació de les característiques geomètriques (UNE 36.068 i 36.088/1/2R) sobre 

dues provetes de cada diàmetre, 

 Massa o secció transversal. 

 Ovalitat. 

 Característiques geomètriques de les corruges. 

Especificacions 

La secció equivalent de les barres serà   95 % de la seva secció nominal per a diàmetres  

D  25 mm i   96 % per a D  25 mm. 

L'ovalitat, expressada com diferència () en mm entre els diàmetres màxim i mínim, no 

excedirà dels valors de la següent taula, 

 

D  (mm) 

6 - 8 1.0 

10 - 12 1.5 

16 - 25 2.0 

32 - 50 2.5 

 

El valor mitjà de l’amplada de les aletes no superarà en més del 20 % les mesures 

homologades, ni els valors de l’alçaria de les corruges seran inferiors, ni la separació dels 

resalts superiors, als prescrits o consignats per a cada mesura en el certificat  

d’adherència. 

Actuacions en cas d’incompliment 

En cas d’incompliment de les característiques geomètriques, el contractista presentarà el 

certificat d’homologació de l’adherència dels elements subministrats. 

En qualsevol altre cas, es rebutjarà el lot controlat. 
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LÀMINES DE POLIETILÈ 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de començar l’obra o si varia el subministrament i per a cada tipus de membrana, el 

contractista presentarà els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 

de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat. 

Per a làmines de baixa densitat (UNE 53-254): 

 Resistència a la tracció i allargament de trencament 

 Resistència a l’impacte. 

 Resistència a l’esquinçament. 

Per a làmines d’alta densitat (UNE 104-300): 

 Duresa Shore. 

 Assaig de doblegat a baixes temperatures. 

 Resistència a la tracció i allargament de trencament. 

 Resistència mecànica a la perforació. 

 Envelliment artificial accelerat. 

 Resistència a l’esquinçament. 

 Comportament a la calor. 

 Absorció d’aigua. 

Es farà una inspecció visual del material en cada subministrament i sobre un 10 % dels 

rotllos rebuts, es determinaran les seves característiques geomètriques. 

En cas de que el material disposi de la marca AENOR o altra legalment reconeguda a un 

país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. El contractista 

facilitarà, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

Especificacions 

S’han considerat els tipus següents de làmina termoplàstica de polietilè. 

 Làmina de baixa densitat de 50 a 250 micres de gruix. 

 Làmina d’alta densitat de 2 a 2,5 mm de gruix. 

Subministrament. Embalades en rotlles, sense unions. 

A cada rotlle hi han de figurar les dades següents, 

 Nom del fabricant o marca comercial 

 Identificació del producte 

 Dimensions en cm 
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 Pes per m
2
 

 Color 

 Data de fabricació 

Emmagatzematge. Els rotlles s’han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 

horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5° C i 35° C, 

en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 

La làmina ha de ser homogènia. Estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les vores han de ser rectes. Ha de ser estanca a l’aigua. 

LAMINA DE BAIXA DENSITAT 

 Densitat relativa a 25° C ............................................. 0,98 - 1,10 g/cm
3
 

 Amplària ...................................................................................  100 cm 

 Llargària .................................................................................  1000 cm 

 Resistència a l’esquinçament ...............................................  30 kg/cm 

Característiques mecàniques 

 

Gruix 
(micres) 

Resistència a 

l’impacte 

(g) 

Resistència a la 

tracció 

(kp/cm
2
) 

Allargament fins 

al trencament 

(%) 

50  80   

100 .- 150  300  150  350 

250  600  150  350 

 

Les característiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE 53-254. 

Toleràncies 

 Gruix ............................................................................................ ± 15 % 

 Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal .................... ± 5 % 

 Amplària ............................................................................. - 0 % - + 2 % 

 

LAMINA D’ALTA DENSITAT 

Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres 

formes de fusió, aportació del mateix material calent, etc.). 

 Gruix nominal ..............................................................................  1 mm 

 Duresa Shore ..................................................................................... 64° 

 Assaig doblegat a baixes temperatures ........ No ha de tenir esquerdes 

 Resistència a la tracció en ambdues direccions .................  250 kp/m
2
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 Allargament al trencament en ambdues direccions ..................  700 % 

 Resistència mecànica a la perforació ................................  450 kp/cm 

 Envelliment artificial, pèrdua d’allargament al trencament ......... < 15 % 

 Envelliment artificial, pèrdua de resistència ................................ < 15 % 

 Resistència a l’esquinçament ...................................................  900 kp 

 Comportament a la calor variació dimensions a 100° C ............... < 3 % 

 Absorció d’aigua a les 24 h ........................................................ < 0,2 % 

 Absorció d’aigua als 6 dies ......................................................... < 1,0 % 

 Resistència a la perforació per arrels ...................... Sense perforacions 

Les característiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE 104-300. 

Toleràncies 

 Gruix ............................................................................................ ± 10 % 

 Variació del gruix (a 60 mm de la vora) ................................... 0,15 mm 

 Amplària ......................................................................................... ± 1 % 

 Duresa Shore .................................................................................... ± 5° 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades 

i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 

les condicions exigides. 

Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del 

mateix lot, acceptant-se el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-se el control, en primer lloc, fins al 20 % i si continuen les irregularitats, fins al 

100 % del subministrament. 

2.- Control d’execució 

Criteris de control 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents, 

 Inspecció del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

que presentin danys deguts al transport. 

 Neteja i preparació del suport. 

 Control del procediment d’execució, amb especial atenció als 

cavalcaments entre peces. 

 Inspecció visual de la unitat acabada. 

Especificacions 
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El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s’han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. No ha de quedar adherida al suport en cap 

punt. Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 

s’intercala. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d’estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles un mínim de 30 cm. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d’execució detectats. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 11.- PLA CONTROL QUALITAT                                                                                                          Pàg. 28 

GEOTÈXTILS 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

El contractista presentarà per a cada partida de material que es rebi a l’obra el 

corresponent certificat de control de fabricació. Cada 2.000 m
2
 o fracció de geotextil 

col·locat n’obra, es realitzaran els següents assaigs, 

 Característiques físiques 

Pes superficial (g/m
2
). 

Gruix (mm). 

Punt de fusió (graus centígrads). 

 Característiques mecàniques 

Tracció monodireccional longitudinal (kN/m) i transversal (N/ 5 

cm). 

Elongació a la ruptura (%). 

Força de penetració (N) i resistència a la ruptura ulterior 

(esqueixament). 

 Característiques hidràuliques 

Prova a la penetració de cons per caiguda lliure (mm). 

Obertura de filtració (m) i obertura eficaç de porus Dw (mm). 

Coeficient k de permeabilitat a l’aigua, flux vertical i horitzontal 

(cm/s). 

Especificacions 

Els valors que s’obtinguin en els assaigs realitzats hauran de ser iguals que els garantits 

pel fabricant amb una desviació màxima del  5 %. 

Les característiques del material sobre el qual s’estén la làmina haurà de coincidir amb el 

previst al projecte, en l’estudi i en el càlcul del geotextil. 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’autoritzarà la col·locació de material geotextil que no vagi acompanyat del 

corresponent certificat de control de fabricació. 

En el cas al que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el 

mateix sobre dues mostres més del lot assajat, acceptant-se únicament el lot quan ambdós 

resultats siguin correctes. 
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MAONS CERAMICS ESTRUCTURALS 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de començar l’obra o si varia el subministrament i per a cada tipus de material, el 

contractista presentarà els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 

de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat, 

 Massa (6 peces) (RL-88). 

 Resistència  a compressió (6 peces)  (UNE 67.026). 

 Eflorescència (5 peces) (UNE 67.029). 

 Succió (3 peces) (UNE 67.031). 

 Absorció d’aigua (3 peces) (UNE 67.027). 

 Gelabilitat (10 peces) (UNE 67.028). 

Sobre 6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67.030, 

 Tolerància dimensional 

 Planeitat 

 Gruix mínim de paret 

Especificacions 

S’han de subministrar empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

En el full d’entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents, 

 Nom del fabricant o marca comercial. 

 Designació. 

 Resistència a compressió en kp/cm
2
. 

 Dimensions en cm. 

 Distintiu de qualitat, si el té. 

Emmagatzematge. De manera que no es trenquin o s’escantonin. No han d’estar en 

contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 

modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d’arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions requerides per 

la direcció d’obra 

Ha de tenir una textura uniforme. Estarà suficientment cuit si s’aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
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Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l’assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105° C) en més de 

10 % si el maó és per a revestir i un 5 % si es de cara vista, ni han de provocar més 

escrostonaments dels admesos un cop s’hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

Resistència mínima a la compressió (UNE 67.026), 

 Maó massís ....................................................................... ≥ 100 kp/cm
2
 

 Maó calat ........................................................................... ≥ 100 kp/cm
2
 

 Maó foradat .......................................................................... ≥ 50 kp/cm
2
 

Fletxa màxima d’arestes i diagonals, 

Característiques geomètriques 

 

Dimensió nominal 

Aresta o diagonal 

(cm) 

Fletxa màxima 

(mm) 

Cara vista Per a revestir 

A > 30 4 6 

25 < A  30 3 5 

12,5 < A  25 2 3 

 

Gruix de les parets del maó, 

 

Element 
Maó cara vista 

(mm) 

Maó revestir 

(mm) 

Paret exterior cara vista ≥ 15 --- 

Paret exterior per a revestir ≥ 10 ≥ 6 

Paret interior ≥  5 ≥ 5 

 

 Succió d’aigua (UNE 67.031) ...................................  0,45 g/cm
2
 x min 

 Absorció d’aigua (UNE 67.027), maó per a revestir ...................  22 % 

 Absorció d’aigua (UNE 67.027), maó de cara vista ....................  20 % 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67.039), 

 Nombre màxim d’escrostonaments en una peça ................................. 1 

 Dimensió ...................................................................................  15 mm 
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 Nombre màxim peces afectades sobre 6 ut de 24 ut .......................... 1 

Toleràncies, 

 Tolerància sobre el valor nominal de les arestes, 

 

Aresta 

(cm) 

Tolerància 

(mm) 

Cara vista Per a revestir 

10 < A  30 ± 3 ± 6 

A  10 ± 2 ± 4 

 

 Tolerància sobre la dispersió de la dimensió, 

 

Aresta 

(cm) 

Tolerància 

(mm) 

Cara vista Per a revestir 

10 < A  30 5 6 

A  10 3 4 

 

Angles díedres 

 Maó de cara vista ............................................................................. ± 2° 

 Maó per a revestir ............................................................................. ± 3° 

MAONS DE CARA VISTA 

 Gelabilitat (UNE 67.028) ........................................................ No gelable 

 Eflorescències (UNE 67.029) ................. "no o ligeramente eflorescido" 

MAO MASSIS 

 Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 

 Volum de les perforacions ........................  10 % del volum de la peça 

 Secció de cada perforació .......................................................  2,5 cm
2
 

MAO CALAT 

 Maó amb tres o més perforacions al pla. 

 Volum de les perforacions ............................ > 10 % del volum del maó 

Massa mínima del maó dessecat, 
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Llarg Gruix Maó cara vista Maó per revestir 

 26 cm 

3,5 cm --- 1.000 g 

5,2 cm 1.450 g 1.500 g 

7,0 cm 1.850 g 2.000 g 

≥ 26 cm 

5,2 cm 2.000 g 2.200 g 

6,0 cm 2.350 g 2.550 g 

7,5 cm 2.900 g 3.200 g 

 

MAO FORADAT 

 Maó amb forats al cantell o la testa. 

 Secció de cada perforació ........................................................  16 cm
2
 

Es tindran també en compte les especificacions definides al “Documento Básico SE-F 

Seguridad Estructural: Fábrica, del Código Técnico de la Edificación”. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs als maons emmagatzemats a 

càrrec del contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 

les condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà 

amb la fórmula, 

Rck  =  Rc -  

Essent, 

-  
2
  =  (Rci  - Rc)

2
 / (n-1) 

- Rc : valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci : valor de resistència de cada proveta 

- n : nombre de provetes assajades 

En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades. 

En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 

numero de  mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts siguin 

conformes a les especificacions exigides. 
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2.- Control d’execució 

Criteris de control 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents, 

 Comprovació del replanteig de la planta i l’alçat dels murs. 

 Inspecció abans, durant i després de l’execució de las parets de càrrega dels següents 

punts, 

- Clima 

- Humitat dels maons 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Regates 

 Presa de coordenades i cotes de totes las parets abans d’entrar en càrrega. 

Especificacions 

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5° C i els 40° C i sense 

pluja. Fora d’aquests límits, s’ha de revisar l’obra executada les 48 h abans i s’han 

d’enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s’han de suspendre els treballs i s’han d’assegurar les parts 

executades. 

L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 

cedeixin aigua al morter. 

Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. 

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s’ha de 

treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar. 

Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. 

La paret ha d’estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. 

Les filades han de ser horitzontals. No hi ha d’haver fissures. 

Les peces han d’estar col·locades a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu 

llarg menys un junt. No hi poden haver elements més petits que mitja peça. 

Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part 

superior, si la direcció d’obra no fixa d’altres condicions. 

La paret ha d’estar travada en els acords amb altres parets. La solapa de la trava ha de ser 

més gran d'1/4 del llarg de la peça menys un junt. 

El nombre de peces que traven cada pla d’enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. 
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Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els recolzaments puntuals d’elements estructurals han d’estar fets amb una sabata prou 

resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 

Regates, 

 Pendent .......................................................................................... ≥ 70° 

 Fondària ..................................................  1/6 de l’amplària de la paret 

Distància entre junts de dilatació, clima marítim, 

 Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3 ......................................... 40 m 

 Dosificacions 1:6, 1:1:7 .................................................................. 50 m 

Distància entre junts de dilatació, clima continental, 

 Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3 ......................................... 30 m 

 Dosificacions 1:6, 1:1:7 .................................................................. 40 m 

Toleràncies d’execució, 

 Amplària de la paret ................................................ - 10 mm / + 15 mm 

 Alçària parcial ........................................................................... ± 15 mm 

 Alçària total ............................................................................... ± 25 mm 

 Replanteig d’eixos parcials ....................................................... ± 10 mm 

 Replanteig d’eixos extrems ...................................................... ± 20 mm 

 Aplomat en una planta .............................................................. ± 10 mm 

 Aplomat total ............................................................................. ± 30 mm 

 Horitzontalitat de les filades .......................... ± 2 mm/m - ± 15 mm/total 

Planor dels paraments (regle 2 m), 

 Per a revestir ............................................................................ ± 10 mm 

 Per a quedar vist ........................................................................ ± 5 mm 

 Gruix dels junts ........................................................................... ± 2 mm 

Es tindran també en compte les especificacions definides al “Documento Básico SE-F 

Seguridad Estructural: Fábrica, del Código Técnico de la Edificación”. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar la paret. 

No es permetrà la continuïtat dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d’execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del contractista. 
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RAJOLES HIDRÀULIQUES 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de començar l’obra o si varia el subministrament i cada 500 m
2
 de superfície 

realitzada, es faran els següents assaigs de qualitat, segons la norma UNE 127.001, 

inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents i recepció del 

certificat de qualitat del fabricant; control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes. 

Addicionalment i per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces 

cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs, 

 Sobre 3 mostres de 3 peces 

Absorció d’aigua (UNE 127.002) 

Gelabilitat (UNE 127.004) 

Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista 

(UNE 127.003) 

Resistència al xoc (UNE 127.007) 

 Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 

Resistència a flexió (UNE 127.006) 

Estructura (UNE 127.001) 

Resistència al desgast per abrasió (UNE 

127.005-1) 

En cas de que el material disposi de la marca AENOR o altra legalment reconeguda a un 

país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. El contractista 

facilitarà, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

Especificacions 

Les rajoles hidràuliques estaran fetes amb ciment, colorants i granulats. No presentaran 

deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. El seu color serà uniforme, estable i 

continu en tota la massa. No tindran fissures i la seva textura superficial serà l’adequada. 

La forma d’expressió de les mesures sempre serà llargària x amplària x gruix. 

 Gruix de la capa fina  ..................................................................  6 mm 

 Absorció d’aigua (UNE 127.002)  ...............................................  7,5 % 

 Resistència al desgast (UNE 127.005)  .....................................  3 mm 

 Tensió de trencament (flexió i xoc) (UNE 127.006 i UNE 127.007) 

Cara a tracció  ....................................................  55 kp/cm
2
 

Dors a tracció  ....................................................  35 kp/cm
2
 

 Gelabilitat (UNE 127.003), absència de senyals de trencament o deteriorament 

Toleràncies 
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 Dimensions .................................................................................  0,2 % 

 Gruix ..............................................................................................  8 % 

 Angles, variació sobre arc de radi 20 cm ................................  0,4 mm 

 Rectitud d’arestes .......................................................................  0,1 % 

 Balcaments ..............................................................................  0,5 mm 

 Planor..........................................................................................  2 mm 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les quals es realitzi el control geomètric, compliran les 

condicions indicades. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc fins 

al 20 % de les peces rebudes i si es continuen observant irregularitats, fins al 100 % del 

subministrament. 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 

peces de cada mostra) complirà les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 

requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix 

lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t. 
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RIGOLES DE MORTER 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents, 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127.001) 

i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 

127.001 

Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 

de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs, 

 Sobre 3 mostres de 3 peces 

 Absorció d’aigua (UNE 127.002). 

 Gelabilitat (UNE 127.004). 

 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127.003). 

 Sobre 3 mostres de 3 peces 

 Resistència al xoc (UNE 127.007). 

 Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna 

 Resistència a flexió (UNE 127.006). 

 Estructura (UNE 127.001). 

En cas de que el material disposi de la marca AENOR o altra legalment reconeguda a un 

país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. El contractista 

facilitarà, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 

segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

Especificacions 

El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant 

conforme a les especificacions del plec de condicions. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 

arestes rectes i la cara plana. No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 

La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser, llargària x amplada x gruix. 

 Absorció d’aigua (UNE 127.002) ................................................  7,5 % 

 Tensió de trencament a la flexió (UNE 127.006 i UNE 127.007) 

 Cara a tracció ................................................................. ≥ 50 kp/cm
2
 

 Dors a tracció ................................................................. ≥  40 kp/cm
2
 

 Gelabilitat (UNE 127.004)..... Absència de trencament o deteriorament 

 Toleràncies 
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 Dimensions ............................................................................ ± 1 mm 

 Gruix ...................................................................................... ± 3 mm 

 Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ................. ± 0,4 mm 

 Rectitud d’arestes ............................................................... ± 0,4 mm 

 Balcaments ......................................................................... ± 0,5 mm 

 Planor .................................................................................. ± 0,4 mm 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, 

fins al 20 % de les peces rebudes i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100 % 

del subministrament. 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 

peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 

requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix 

lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes al especificat. 

2.- Control d’execució 

Criteris de control 

 Control d’execució i acabat de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 

de rigola. 

 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 

Especificacions 

BASE DE FORMIGÓ 

El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l’assaig PM i les rasants previstes. 

L’abocada del formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar 

fins aconseguir una massa compacta. 

La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la documentació tècnica 

o, en el seu defecte, la indicada per la direcció d’obra. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l’autorització de la 

direcció d’obra. 

Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70 % de la resistència prevista, s’han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

RIGOLA 
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Les peces no han d’estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d’estar ben assentades, 

col·locades a tocar i correctament alineades. S’han d’ajustar al traçat previst. 

Els junts entre les peces han de ser  5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de 

ciment. 

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2 % al 4 % per al desguàs del ferm. 

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5° C i els 40° C i sense 

pluges. 

S’ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l’estiu, 48 h a 

l’hivern. 

 Toleràncies d’execució 

 Replanteig ................................................ ± 10 mm (no acumulatius) 

 Nivell .................................................................................... ± 10 mm 

 Planor .............................................................................. ± 4 mm/2 m 

Actuacions en cas d’incompliment 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de 

la direcció d’obra 
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VORADES DE FORMIGÓ 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de començar l’obra o si varia el subministrament i cada 500 m de vorada col·locada, 

es faran els següents assaigs de qualitat, segons la norma UNE 127.025, inspecció visual 

del material, identificació de les marques corresponents i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant; control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 

127.026. 

Addicionalment i per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres de 3 peces 

cadascuna per tal de realitzar els següents assaigs, 

 Resistència a flexió (UNE 127.028) 

 Absorció d’aigua (UNE 127.027) 

 Resistència a compressió (UNE 83.302, 83.303 i 83.304) 

En cas que el material disposi de la marca AENOR o altra legalment reconeguda a un país 

de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. El contractista 

facilitarà, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

Especificacions 

Les vorades de formigó arribaran a l’obra amb el corresponent certificat de qualitat del 

fabricant, segons la norma UNE 127.025. 

Les peces tindran forma prismàtica, amb una cara aixamfranada i hauran estat obtingudes 

per un procés d’emmotllament d’una pasta de ciment Pòrtland CEM I / 32,5 , granulats de 

20 mm de grandària màxima, aigua i eventualment additius. 

El seu color serà uniforme, estable i continu en tota la massa. No tindran fissures i la seva 

textura superficial serà llisa. Les cares vistes seran planes i les arestes exteriors 

arrodonides. No presentaran deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

Compliran les següents especificacions, 

 Llargària  ...............................................................segons UNE 127.025 

 Pes específic  ...................................................................   2300 kg/m
3
 

 Resistència compressió  ....................................................  400 kp/cm
2
 

 Resistència a flexió (UNE 127-028) 

Classe R 5,5 .......................................................  55 kp/cm
2
 

Classe R 7,0 .......................................................  70 kp/cm
2 

 Absorció d’aigua en pes (UNE 127.027) .......................................  9 % 

 Gelabilitat  ................................................................... Inherent a  20°C 

Toleràncies 

 Llargària ......................................................................................  5 mm 
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 Amplària ......................................................................................  3 mm 

 Alçària .........................................................................................  5 mm 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les quals es realitzi el control geomètric, compliran les 

condicions indicades. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc fins 

al 20 % de les peces rebudes i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100 % del 

subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, el resultat de cada sèrie (valor 

mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) complirà les especificacions. Si una sèrie 

no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 

procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a 

l’especifica’t. 
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EXCAVACIONS A CEL OBERT 

1.- Control geomètric 

Criteris de control 

Presa de coordenades i cotes en el front de l’excavació horitzontal i sobre cada unitat 

executada. 

Especificacions 

La diferencia màxim respecte l’eix de la posició teòrica d’un punt, en horitzontal, no ha de 

ser més gran de   10 cm. 

La cota observada de qualsevol punt ha de quedar entre -3 cm i + 3 cm respecte de la 

teòrica. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Se suspendran els treballs, essent la correcció de l’excavació realitzada a càrrec del 

contractista. 

2.- Control d’execució 

Criteris de control 

Inspecció de les excavacions a cel obert realitzades i de les mesures de seguretat preses 

durant tot el procés d’execució. 

Especificacions 

Les excavacions realitzades i les mesures de seguretat adoptades han de coincidir amb 

les de projecte o amb les dictades per la direcció de l’obra a la vista del desenvolupament 

de l’activitat. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Es desautoritzarà la continuïtat dels treballs, essent la correcció de les excavacions 

realitzades a càrrec del contractista. 
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EXCAVACIONS EN RASA 

1.- Control geomètric 

Criteris de control 

Presa de coordenades i cotes a banda i banda del fons de l’excavació cada 20 m lineals. 

Inspecció visual per a la localització dels possibles punts baixos capaços d’emmagatzemar 

aigua. 

Especificacions 

L’amplada de la plataforma no serà més petita que la prevista menys 10 cm. 

La cota observada de qualsevol punt ha de quedar  3 cm respecte de la teòrica. A banda i 

banda, la diferència màxima respecte de la posició teòrica d'un punt, en horitzontal, no ha 

de ser més gran de  10 cm. 

No ha d’haver punts baixos que puguin emmagatzemar aigua. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Se suspendran els treballs, essent la correcció de l’excavació realitzada a càrrec del 

contractista. 

2.- Control d’execució 

Criteris de control 

En les rases o pous on hi hagi previst algun tractament per al sosteniment provisional o 

definitiu o mesures especials de seguretat, es faran inspeccions al llarg de l’execució de 

l’excavació per analitzar els treballs realitzats en relació amb els projectats. 

En referència al control del reblert, se seguiran els criteris del capítol corresponent als 

materials utilitzats (reblert localitzat, material filtrant, reblert a cel obert, etc.). 

Especificacions 

Les excavacions realitzades i les mesures preses coincidiran amb les de projecte o amb 

les dictades per la direcció d’obra a la vista del desenvolupament de l’activitat. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Es desautoritzarà la continuació dels treballs fins l’adopció dels sistemes adients de 

seguretat o sosteniment. 
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TERRAPLENS AMB SOLS ADEQUATS 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de començar l’execució del terraplè, quan hagi canvi de procedència de material i 

durant l’execució del terraplè, es faran els següents assaigs, 

 1 granulomètric (NLT-104/72), cada 2.000 m
3
. 

 1 determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105-106/72), cada 2.000 m
3
. 

 1 assaig proctor modificat (NLT-108/72), cada 1.000 m
3
. 

 1 determinació Índex CBR normal (NLT-111/78), cada 5.000 m
3
. 

 1 determinació de matèria orgànica (NLT-117/72), cada 5.000 m
3
. 

Especificacions 

 Granulomètric .................................................. Grandària màxima 8 cm 

 Fins que passen pel garbell 0,080 UNE  ....................................   35 % 

 Límits d’Atterberg ....................................................................... LL  40 

 Densitat .............................................................................  1,75 kg/dm
3
 

 Índex CBR normal ...........................................................................  10 

 Matèria orgànica ............................................................................  1 % 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’autoritzarà la utilització del material assajat per a l’execució de terraplens. 

2.- Control geomètric 

Criteris de control 

Presa de coordenades i cotes cada 25 m lineals com a màxim, en el talús del terraplè. Si el 

talús té més de 5 m, presa de coordenades i cotes en el talús del terraplè en n plans 

intermedis que divideixin l’alçada total en n + 1 parts iguals. 

 v = alçada del terraplè (+ 5 m) n = part entera de v/5 

Especificacions 

x/v1  t/20 quan t/20  0,05 

x/v1  0,10 en els altres casos 

x = desviament respecte la situació teòrica del punt en el talús. 

v1 = v/(n + 1) n = 0, 1, 2,... 

v1 = desnivell entre dos plans consecutius (m). 

t (h/v) = inclinació prevista del talús. 
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Actuacions en cas d’incompliment 

La correcció del talús executat serà a càrrec del contractista. 

3.- Control d’execució 

Criteris de control 

Per cada 1.250 m
3
 o fracció diària compactada com a màxim, exceptuant les bandes de 

vora de 2 m d’alçada, 5 humitats (NLT-102/72) i densitats (NLT-109/72) “in situ”. Per a 

cada 100 m de banda de vora de 2 m d’amplada o fracció diària compactada es farà 1 

humitat i densitat “in situ”. 

També es realitzarà un assaig de placa de càrrega (NLT 357/86) per cada 1.500 m
3
 de 

material compactat. 

Quan sigui necessari repetir el control, la intensitat d’assaigs per m
3
 es reduirà a la meitat. 

Especificacions 

La densitat assolida no ha de ser inferior al 95 % en la base, al 98 % en el nucli i al 100 % 

en la coronació, de la màxima que s’hagi obtingut en l’assaig proctor modificat, en el 90 % 

dels punts assajats. En el cas que es produeixin repeticions, no s’admetrà que hi hagi cap 

punt amb una densitat inferior a l'especificada. 

El mòdul elàstic en l’assaig de placa de càrrega haurà de ser superior a 1.200 kp/cm
2
. 

Es controlaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m i en aquests mateixos punts es 

comprovarà l’ample i la pendent de la secció transversal; les cotes dels perfils no hauran 

de diferir dels teòrics en més de 20 mm en cada punt. 

Actuacions en cas d’incompliment 

La recompactació de la zona comprovada serà a càrrec del contractista. 

Es repetiran els assaigs per a la determinació de la densitat aconseguida. 
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REBLERTS AMB MATERIAL FILTRANT 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de començar l’obra o si hi hagués canvi de procedència de material i amb les 

freqüències indicades durant l’execució, es faran els següents assaigs, 

 1 granulomètric (NLT-104/72), cada 200 m
3
. 

 1 determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105-106/72), cada 200 m
3
. 

 1 desgast de "Los Angeles" (NLT-149/72), cada 200 m
3
. 

 1 equivalent de sorra (UNE 83.131), cada 200 m
3
. 

 1 determinació de matèria orgànica (NLT-117/72), cada 200 m
3
. 

Especificacions 

 Granulomètric ............................................... Grandària màxima 20 mm 

 Fins que passen pel garbell 0,080 UNE  ......................................   5 % 

 Plasticitat ................................................................................ No plàstic 

 Coeficient de desgast ......................................................................  40 

 Equivalent de sorra  .........................................................................  30 

 Matèria orgànica ................................................................... no hi haurà 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’autoritzarà la utilització del material assajat per a l’execució de reblerts localitzats. 

2.- Control geomètric 

Criteris de control 

Mesura de la cota de coronació del reblert cada 20 m. 

Especificacions 

Toleràncies,  3 cm de la cota prevista en el projecte. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Se suspendran els treballs essent la correcció a càrrec del contractista. 

 

3.- Control d’execució 

Criteris de control 

De manera aleatòria durant l’execució dels treballs, observació del gruix de la capa que 

s’estén o compacta. 

Per cada 125 m
3
 de material compactat, 5 humitats (NLT-102/72) i densitats (NLT-109/72) 

“in situ”. 
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Quan sigui necessari repetir el control, la intensitat d’assaigs es reduirà a la meitat. 

Especificacions 

El gruix màxim per capa no ha de ser superior a 2025 cm. 

La densitat assolida no ha de ser inferior al 95 % de la màxima que s’hagi obtingut en 

l’assaig proctor modificat, en el 90 % dels punts assajats. 

En el cas que es produeixin repeticions, no s’admetrà que hi hagi cap punt amb una 

densitat inferior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat. 

Actuacions en cas d’incompliment 

La recompactació de la zona comprovada serà a càrrec del contractista. 

Es repetiran els assaigs per a la determinació de la densitat aconseguida. 
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OBRES DE FORMIGÓ 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Abans de l’inici de l’obra es presentaran els certificats de qualitat dels materials 

components del formigó i els documents que justifiquin les dosificacions proposades per a 

l’obtenció de les resistències requerides, segons el que s’estableix en la instrucció EHE-08. 

Durant l’execució de l’obra el control es realitzarà amb el següent criteri, 

 Per cada 100 m
3
 de formigó del mateix tipus i dosificació o 

fracció setmanal si es consumeix menys material, es faran 2 

sèries de 5 provetes que s’assajaran a compressió (trencar-ne 

2 a 7 dies, 2 a 28 dies, deixant la cinquena en reserva), segons 

les normes UNE 83.301, 83.303 i 83.304. En el cas de 

formigons d’alta resistència, s’incrementarà el nombre de sèries 

fins a  4 si  25 N/mm
2
 < fck  35 N/mm

2
 i fins a  6  si fck  35 

N/mm
2
. 

 Per cadascuna de les sèries confeccionades es farà una 

determinació de la consistència en el con d’Abrams (UNE 

83.313). 

 Es programaran inspeccions no periòdiques a la planta per tenir 

constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 

establerta. 

Especificacions 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l’EHE-08. 

La dosificació proposada ha d’anar acompanyada dels corresponents certificats de control 

de qualitat que garanteixin que es pot aconseguir la resistència exigida en el projecte. 

La resistència estimada obtinguda per a cada lot controlat durant l’execució de l’obra, 

superarà la característica de projecte. 

Les consistències determinades en el con d’Abrams, respecte de les teòriques, no han de 

diferir en més de les toleràncies que s’indiquen en la taula següent,  

 

Consistència Assentament (cm) Tolerància (cm) 

Seca 0 - 2 0 

Plàstica 3 - 5  1 

Tova 6 - 9  1 

Fluida 10 - 15  2 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 11.- PLA CONTROL QUALITAT                                                                                                          Pàg. 49 

L’assaig de consistència es considerarà satisfactori si el valor mig de tres mesures 

realitzades queda dins de l’interval especificat i els valors individuals es troben dins dels 

marges amb tolerància inclosa. 

El subministrador lliurarà amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents, 

 Nom de la central que ha elaborat el formigó. 

 Data de lliurament i número de sèrie del full. 

 Identificació del camió i adreça de subministrament. 

 Especificacions del formigó, 

- Resistència característica. 

- Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 

- Contingut màxim i mínim de ciment per m
3
 de formigó. 

- Consistència i relació màxima aigua/ciment. 

- Mida màxima del granulat. 

- Tipus d'additiu segons l'UNE 83.200. 

 Quantitat de formigó de la càrrega. 

 Hora de càrrega del camió. 

 Hora límit per a utilitzar el formigó. 

La designació del formigó H-n, indica la resistència característica a compressió en N/mm
2
 

als 28 dies. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la seva composició original. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Per a cada lot controlat durant l’execució de l’obra, segons el resultat obtingut en el càlcul 

de la resistència característica estimada, les actuacions a realitzar seran les següents, 

 Si queda per sobre del 90 % de la de projecte, s’acceptarà el 

lot. 

 Si queda per sota del 90 %, s’extrauran vuit testimonis del lot 

controlat. Es calcularà la resistència característica estimada 

considerant-los com quatre sèries de dues provetes cada una i 

d’acord amb l’indicat en  

l’EHE-08. Si resulta superior al 90 % de la de projecte, 

s’acceptarà el lot. Si resulta inferior al 90 % s’encarregarà un 

càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del 
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formigó corresponent. S’acceptarà el lot si aquest coeficient no 

és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ajusti a les toleràncies especificades, es 

rebutjarà el camió controlat. 

2.- Control geomètric 

Criteris de control 

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans de formigonar. 

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals de l’obra, entre els encofrats, 

abans de formigonar. 

Especificacions 

La posició del centre i vèrtex dels fonaments, del centre dels pilars o de qualsevol punt 

principal d’altra unitat d’obra, no diferirà de la teòrica en més de 2 cm en qualsevol 

direcció. En els punts que hagin de rebre peces prefabricades, la limitació es redueix a 1 

cm. 

Qualsevol dimensió real d’un element formigonat ha de quedar entre el 95 % i el 105 % de 

la dimensió projectada, sense que la diferència entre elles superi mai els 3 cm. En el cas 

de fonaments, no s’ha de tenir en compte cap limitació pel que fa a l’increment de les 

dimensions en planta projectades. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Quan s’observin irregularitats dimensionals o de replanteig abans de formigonar, es 

corregiran. 

En el cas dels punts que rebin peces prefabricades, es faran les oportunes modificacions. 

3.- Control d’execució 

Criteris de control 

Abans del començament dels treballs el contractista presentarà un pla de formigonat per a 

cada element estructural, que serà aprovat per la direcció d’obra. 

Aquest pla inclourà l’informe de l’especejament de les armadures de tots els elements a 

formigonar, amb indicació dels separadors a col·locar per a garantir els recobriments 

mínims exigits. 

L'especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides i 

indicarà clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària 

d'aquests. Detallarà l’especejar de les armadures auxiliars. 

S’inspeccionaran abans del formigonat totes les unitats estructurals amb observació dels 

següents punts, 
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 Superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les 

condicions de l’encofrat. 

 Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra. 

 Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les armadures col·locades. 

 Netedat, rectitud i lligams de les barres. 

 Rigidesa del conjunt. 

Es controlarà el procés de formigonat comprovant, entre d’altres aspectes, la temperatura i 

les condicions ambientals. 

Es vigilarà el procés de desencofrat i les condicions de curat i se verificarà la unitat 

finalitzada i les condicions geomètriques de l'element estructural acabat. 

Especificacions 

El pla de formigonat inclourà explícitament la forma, mitjans i procés que el contractista 

deurà preveure per a la bona col·locació del formigó, fent constar, 

 Descomposició de l'obra en unitats, indicant el volum de 

formigó i l’armadura a utilitzar en cada unitat. 

 Forma de tractament de les juntes. 

 Per a cada unitat d'obra, 

- Personal. 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, grua i cubilot, 

canaleta, abocament directe, etc.). 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els 

de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència d'ompliment dels motlles. 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i del 

personal de control. 

- Sistema de curat del formigó. 

No se formigonarà sense la conformitat de la direcció d’obra, un cop hagi revisat l'encofrat, 

la neteja de fons i costers, l’armadura i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i 

posada n'obra del formigó. 

Els encofrats seran resistents i estancs. Les superfícies estaran llises, netes, humides i 

impregnades de desencofrat. 

Els separadors de les armadures inferiors de les fonamentacions i els de la part inferior de 

la llinda seran 8 peces/m
2
 de morter de resistència superior a 250 kp/cm

2
, dimensions en 

planta de 5 x 5 cm i gruix, el del recobriment segons la documentació tècnica. Els 

separadors de les armadures laterals seran de plàstic en nombre no inferior a 4 peces/m
2
. 
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Les barres col·locades tindran els diàmetres i les longituds indicades en el projecte o en 

l’especejament de detall corresponent i n’hi hauran tantes com les previstes. 

Els punts de lligam entre les barres seran suficients per a assegurar la immobilitat de totes 

elles. Hi haurà prou elements de subjecció per assegurar la rigidesa del conjunt. 

Les armadures estaran netes de fangs, sense òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials.  

Els recobriments, els empalmaments per solapa o per soldadura i la llargària d'ancoratge 

en prolongació recta o en patilla normal, acompliran amb els articles corresponents de la 

instrucció  

EHE-08. 

Quan existeixen recobriments superiors a 40 mm, es col·locarà una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix, segons s'especifica a l’ EHE-08. 

La temperatura per a formigonar estarà compresa entre 5°C i 40°C. El formigonat se 

suspendrà quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pugui ser inferior 

a 0°C i en el cas de vent fort o pluja. 

Quan hi hagi temperatures baixes, es prendran mesures de protecció del formigó fresc 

durant dos dies, com a mínim. Quan hi hagi temperatures molt elevades i sequedat 

ambiental, el temps entre la fabricació i la col·locació es reduirà el màxim possible. 

No transcorrerà més d'1 ½ hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat. 

El formigó es dipositarà per petites quantitats que vagin cobrint les superfícies que 

s’omplen, sense que es produeixin acumulacions de massa ni disgregacions. S’abocarà 

des de petites alçades, inferiors a 1,5 m o amb canalitzacions o conductes adients. 

El gruix de cada tongada no serà mai superior als 50 cm. La compactació es farà amb 

vibradors de 6.000 rpm com a mínim. 

El vibrador s’introduirà i extraurà lentament i amb velocitat constant. La distància entre dos 

punts on se submergeixi el vibrador no serà més gran de 50 cm. La durada de cada 

immersió estarà entre el minut i el minut i mig. 

En cap cas s'aturarà el formigonat si no s'ha arribat a una junta adequada. 

En tornar a iniciar el formigonat de la junta es retirarà la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i la junta neta. Per a fer-ho no s’utilitzaran productes corrosius. 

Abans de formigonar la junta s'humectarà; quan la interrupció hagi estat superior a 48 h es 

recobrirà la junta amb resina epoxi. 

Els elements verticals no es desencofraran abans de dos dies després del formigonat. Els 

elements resistents només es podran desencofrar quan hi hagi constància de que el 

formigó hagi assolit la resistència mínima necessària per a suportar les càrregues 

actuants. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70 % de la resistència prevista, tots els elements 

formigonats es curaran mantenint la humitat amb regs d’aigua, embassaments, 
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recobriments amb materials saturats o productes especials. Aquest procés serà com a 

mínim de, 

 7 dies en temps humit i condicions normals. 

 15 dies en temps calorós i sec o quan la superfície de l'element 

estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives. 

El curat amb aigua no s’executarà amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir 

la constant humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials 

tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o 

cobriment complert mitjançant plàstics. 

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s’utilitzaran productes filmògens, que 

compliran les especificacions indicades al plec. 

Durant l'adormiment s’evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s’esperarà al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

L'element acabat tindrà una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista tindrà, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques o elements adherits. 

Toleràncies d'execució: 

 Planor dels paraments vistos  ...........................   6 mm/2 m 

 Planor dels paraments ocults  .........................   25 mm/2 m 

Actuacions en cas d’incompliment 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la 

direcció d’obra. 

Modificació, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

Durant el formigonat es corregiran les operacions que no es realitzin d’acord amb les 

especificacions, no autoritzant-se la continuació del formigonat. 

Si els terminis per desencofrar no s’ajusten als especificats o no es realitza un curat adient 

i s’aprecien deficiències importants, s’extrauran dos testimonis per a comparar-ne la 

resistència amb la resistència característica estimada obtinguda del control de materials 

del lot del qual forma part la unitat d’obra controlada. 

Si la resistència mitja dels dos testimonis està per sobre el 90 % de l’estimada, no es 

prendrà cap mesura especial. Si en canvi queda per sota d’aquest valor, es considerarà la 

unitat d’obra com un nou lot de control de resistències, s’extrauran vuit testimonis i 

s’actuarà de la manera indicada en l’apartat de control de materials. 
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ELEMENTS METÀL·LICS 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Tots els perfils laminats portaran la marca del fabricant i la d’identificació del tipus d’acer. 

Es confirmaran les marques identificadores dels cargols i femelles utilitzats en les unions 

cargolades. 

En el cas de que hi hagi previstes unions soldades a l’estructura, es prepararan dues 

provetes mecanitzades, soldades amb el material d’aportació que es pensi utilitzar, per 

sotmetre-les a assaigs de tracció (UNE 36.401). Abans d’aquest assaig es farà una 

radiografia de la soldadura (UNE 14.604 i UNE 14.605) per contrastar que el cordó està 

totalment ple de material d’aportació. Si es preveu la utilització de més d’un tipus de 

material d’aportació, els assaigs es faran en tots ells. Aquests assaigs es realitzaran abans 

de començar l’obra. 

Especificacions 

Els cargols i femelles utilitzades en les unions cargolades portaran les marques 

preceptives que garanteixin les característiques mecàniques corresponents a la categoria 

de l’acer emprat en tota l’estructura. 

En el cas d'unions soldades, els elèctrodes acompliran les següents característiques, 

 Resistència a tracció del metall aportat (UNE 14.022/1/R) 

Acer S 235-JR  .............................................   360 N/mm
2
 

Acer S 275-JR  .............................................   410 N/mm
2
 

Acer S 355-JR  .............................................   470 N/mm
2
 

 Allargament fins al trencament  ................................   22 % 

 Resiliència (UNE 14.022 1R)  .............................   5 kp/cm
2
 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura quedarà fora de la zona 

d’influència de la soldadura. 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’autoritzarà la utilització de cargols o femelles que no portin les marques preceptives 

que garanteixin les característiques mecàniques corresponents a la categoria de l’acer 

emprat. 

Si l’assaig de tracció sobre la proveta soldada no és satisfactori, no s’autoritzarà la 

utilització del material d’aportació proposat. 

 

2.- Control geomètric 

Criteris de control 
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El contractista presentarà la certificació d’haver realitzat l’adequat control dimensional dels 

perfils i altres elements utilitzats en la construcció de les peces de l’estructura. 

Sobre un 10 % de les peces rebudes del taller es farà una mesura de la longitud i de la 

fletxa. 

També en un 10 % dels elements estructurals muntats a l’obra es farà una mesura de les 

dimensions principals. 

Es comprovarà el possible desplom d’un 10 % dels elements verticals i d’un 10 % de les 

bigues. 

Es verificarà el diàmetre d’un 10 % dels forats preparats per a les unions cargolades i la 

desviació respecte de l'alineació teòrica. 

Es mesurarà la distància entre centres de forats del 10 % de les unions cargolades. 

En el cas d’haver-hi unions soldades, es prendran les mesures d’un 10 % de les 

soldadures, segons la norma UNE 14.401. 

Especificacions 

Els certificats del control realitzats al taller han de garantir l’ajust a allò que s’estableix al 

“Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la 

Edificación”. 

En la següent taula s’indiquen les toleràncies admissibles en les dimensions de les peces, 

 

Llargària (mm) Tolerància (mm) 

L  1.000  2 

1.000  L  3.000  3 

3.000  L  6.000  4 

6.000  L  10.000  5 

10.000  L  15.000  6 

15.000  L  25.000  8 

L  25.000  10 

 

La fletxa màxima de qualsevol peça serà inferior al menor dels dos valors següents, 

 L / 1.500 o 10 mm 

En un conjunt d’elements estructurals muntat a l’obra, la tolerància de qualsevol dimensió 

principal no superarà, ni la suma de les toleràncies de les peces que el formen, 15 mm. 

El desplom en la col·locació d’un element vertical no superarà el menor dels dos valors 

següents, 
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 H / 1.000 o 25 mm (H = alçada de l’element) 

El desplom de l’eix d’una biga serà inferior al valor, 

 d / 250  d = cantell de la biga 

La tolerància admissible en els diàmetres dels forats fets per a les unions amb cargols 

estarà limitada pels següents valors, 

 - 0,00 mm  0,15 mm 

Les toleràncies admissibles en les distàncies entre ells o en la implantació respecte 

l’alineació teòrica són les que s’indiquen en la taula següent, 

 

Diàmetre (mm) Tolerància (mm) 

11  1,0 

13, 15, 17  1,5 

19, 21, 23  2,0 

25, 28  3,0 

 

Les toleràncies en les dimensions de les soldadures no superaran les que s’indiquen en la 

següent taula en funció de les dimensions (D), 

 

D (mm) Tolerància (mm) 

D  15  0,5 

15  D  50  1,0 

50  D  150  2,0 

D  150  3,0 

 

Actuacions en cas d’incompliment 

Quan el taller no disposi del control dimensional adequat, s’establirà un control extern per a 

la fabricació de les peces de l’estructura. Si això no fos possible, no s’acceptarà el treballar 

amb aquest taller. 

Quan se sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en cap control, es rebutjarà la 

peça incorrecta o es corregirà la implantació a l’obra, segons que es tracti d’un o altre tipus 

d’incompliment. A més a més s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins al 20 % 

d’unitats. Si encara es troben irregularitats, es farà el control sobre el 100 % de les unitats 

amb les oportunes actuacions segons els resultats. 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 11.- PLA CONTROL QUALITAT                                                                                                          Pàg. 57 

3.- Control d’execució 

Criteris de control 

El contractista lliurarà l’homologació de tots els soldadors de taller i d’obra que intervinguin 

en el procés de preparació i muntatge de l’estructura. 

De la mateixa manera facilitarà els certificats d’homologació dels equips i procediments de 

soldadura utilitzats per les diferents empreses que tinguin alguna intervenció en qualsevol 

fase de l’obra. 

S’inspeccionaran visualment totes les unions soldades o cargolades. 

Es farà una revisió sistemàtica del 25 % dels cordons de soldadura realitzats a l’obra, amb 

líquids penetrants (UNE 14.612). Un altre 10 % dels cordons es revisaran mitjançant 

radiografies  

(UNE 14.604 i 14.605) o tècniques ultrasòniques. 

No s’inclouen en aquest capítol les comprovacions a efectuar sobre les unions executades 

a taller. El contractista presentarà el seu propi pla d’assaigs que haurà d’ésser aprovat per 

la direcció d’obra. 

Especificacions 

Es comprovarà que els certificats presentats de les unions realitzades a taller compleixen 

les especificacions de projecte. 

Tots els soldadors que intervinguin en algun moment de la preparació o construcció de 

l’estructura tindran el corresponent certificat d’homologació personal. També els 

procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l’obra tindran els 

corresponents certificats d’homologació. 

Abans de soldar es netejarà les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, comprovant 

que quedin ben seques. 

Les condicions d'execució, disposició i ordre al realitzar les soldadures seran les 

establertes al “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico 

de la Edificación”. 

La soldadura no presentarà cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària 

superior a  

150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de deposar el següent, es netejarà l'escòria 

per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 

mètodes no destructius, es farà d’acord amb les especificacions del “Documento Básico 

SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación”. 

Toleràncies d'execució, llargària de les soldadures, 

 Fins 15 mm  ...........................................................   0,5 mm 
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 De 16 a 50 mm  .....................................................   1,0 mm 

 De 51 a 150 mm  ...................................................   2,0 mm 

 De més de 150 mm  ..............................................   3,0 mm 

La soldadura al taller serà elèctrica, semiautomàtica o automàtica per arc en atmosfera de 

gas amb elèctrode fusible sense revestir. 

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i 

col·locar aquestes en la posició més convenient per executar les soldadures, sense produir 

sol·licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. El 

dipòsit dels cordons es farà, sempre que sigui possible, en posició horitzontal. 

La soldadura a l'obra serà elèctrica, manual, per arc descobert, amb elèctrode de fusible 

de qualitat estructural bàsica. 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’autoritzarà la intervenció de cap soldador que no estigui adequadament homologat. 

Tampoc s’acceptarà cap proposta de procediments de soldadura que no vingui amb els 

corresponents certificats d’homologació. 

Quan es trobi alguna de les soldadures revisades amb defectes significatius segons les 

especificacions, es rebutjarà la soldadura controlada, que s’haurà de repetir. A més a més 

s’augmentarà el control amb radiografies o tècniques ultrasòniques, fins a arribar al 20 % 

de cordons controlats. Si encara es troben irregularitats, es farà el control sobre el 100 % 

de les unitats amb les oportunes actuacions segons els resultats. 
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OBRES DE FÀBRICA 

1.- Control geomètric 

Criteris de control 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més importants són els següents, 

 Comprovació del replanteig de la planta i l’alçat dels murs. 

 Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d’entrar 

en càrrega. 

Especificacions 

Les toleràncies màximes d’execució d’una paret de càrrega respecte a les de projecte 

seran les següents, 

 Replanteig .................................................................................  20 mm 

 Distància entre obertures .........................................................  20 mm 

 Alçària ................................................................................  15 mm/3 m 

 Planor.................................................................................  10 mm/2 m 

 Aplomat ..............................................................................  10 mm/3 m 

 Horitzontalitat de les filades ...................................................  2 mm/m 

 Gruix dels junts horitzontals .......................................................  2 mm 

 Gruix dels junts verticals .............................................................  2 mm 

Si la direcció d’obra no fixa d’altres condicions, els junts han de complir, 

 Separació .....................................................................................  15 m 

 Separació en zones de grau sísmic  VI .......................................  5 m 

 Gruix dels junts horitzontals ........................................................ 0,6 cm 

 Gruix dels junts verticals ...........................................................  1,2 cm 

Es tindran també en compte les especificacions definides al “Documento Básico SE-F 

Seguridad Estructural: Fábrica, del Código Técnico de la Edificación”. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Quan s’observin irregularitats de replanteig, es corregiran abans d’aixecar la paret. 

No es permetrà la continuïtat dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d’execució. 

2.- Control d’execució 

Criteris de control 

Inspecció abans, durant i després de l’execució de les parets dels següents punts, 

 Humitat de les peces. 

 Col·locació. 
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 Obertures. 

 Travats i junts. 

Especificacions 

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5ºC i 40ºC i sense pluges. Si 

se sobrepassen aquests límits es revisarà l’obra executada 48 hores prèviament i 

s’enderrocaran les parts afectades. Amb vents superiors a 50 km/h se suspendran els 

treballs i s’asseguraran les parts que s’han fet. 

Les peces per col·locar tindran la humitat necessària per tal que no absorbeixin l’aigua del 

morter o del formigó de replè en les parets de blocs. 

Les peces s’han de col·locar enllardades i a trencajunt. Les filades han de ser horitzontals i 

s’han d’assentar sobre morter. Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Cada paret ha d’estar travada en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 

ho permeti, aquesta trava serà per filades alternatives. 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d’estar aplomada. S’ha de dividir en parts iguals 

de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts. 

No s’admetrà l’execució de regates horitzontals que no estiguin previstes en els plànols. Si 

existeixen regates seran fetes a màquina i tindran una inclinació superior a 70º sempre que 

la profunditat sigui inferior a 1/6 del gruix total de la paret. 

En les parets de blocs els brancals i les peces que formen els junts han de ser senceres, 

plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. El formigó s’ha d’abocar 

cada 5 filades, com a màxim i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. El 

coronament d’ampits s’ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Se suspendrà els treballs i la correcció de les desviacions observades serà a càrrec del 

contractista. 

No es permetrà la continuïtat dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d’execució. 
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PAVIMENTS 

1.- Control d’execució 

Criteris de control 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més importants són els següents, 

 Control d’execució i acabat de la base de formigó sobre la que 

es col·loquen les peces de rajola o vorada. 

 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del 

plec. 

 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions 

generals d’acabat. 

Especificacions 

BASE DE FORMIGÓ 

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

El suport ha de tenir una compactació  90 % de l’assaig proctor modificat i la rasant 

prevista. 

L’abocada del formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar 

fins aconseguir una massa compacta. 

Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. Durant 

l’adormiment i fins aconseguir el 70 % de la resistència prevista, s’han de mantenir 

humides la superfície del formigó. 

 Amplada de la base ........................................... amplada peces + 5 cm 

 Gruix de la base.............................................................................. 4 cm 

 Pendent transversal  ......................................................................  2 % 

RAJOLES HIDRÀULIQUES 

Les peces s’han d’humectar abans de la seva col·locació, començant per les vorades o els 

murets. A continuació s’ha d’estendre la beurada. 

No s’ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l’estiu i 48 h a l'hivern. 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i 

rasants previstes. Els acords han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Han de disposar-se junts laterals de contracció cada 25 m
2
, de 2 cm de gruix, segellats 

amb sorra. Aquests junts han d’estar el més a prop possible dels junts de contracció de la 

base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment Pòrtland. 
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S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Toleràncies d’execució 

 Replanteig .................................................................................  10 mm 

 Nivell .........................................................................................  10 mm 

 Planor...................................................................................  4 mm/2 m 

 Alineació de la filada  ........................................................... ± 3 mm/2 m 

VORADA 

La vorada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense encartonaments ni d’altres defectes 

i s’ha d’ajustar a les alineacions previstes. 

Els junts entre les peces han de ser  5 mm i han de quedar rejuntats amb morter. 

Hi ha d’haver punts fixos de referència exterior a la zona de treball, als quals s’hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Toleràncies d’execució 

 Replanteig .................................................................................  10 mm 

 Nivell .........................................................................................  10 mm 

 Planor...................................................................................  3 mm/3 m 

Actuacions en cas d’incompliment 

Se suspendran els treballs i la correcció de les desviacions observades serà a càrrec del 

contractista. 

No es permetrà la continuïtat dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes de 

col·locació. 
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MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Proposta de la formula de treball per part del contractista, basada en un estudi Marshall. La 

formula ha d’indicar la granulometria de la barreja de granulats, el contingut de betum, la 

temperatura màxima de la barreja i la mínima de compactació. 

Sobre la mescla proposada es farà un assaig d’immesió-compressió (NLT-162/84) cada 

1.000 t o  

15 dies si s’utilitza menys material. 

Cada 1.000 t de mescla o fracció diària es farà un assaig Marshall sobre una sèrie de tres 

provetes amb determinació de la densitat, l’estabilitat, deformació i índex de buits (NLT-

159/73). 

També es faran 3 determinacions del contingut de lligant (NLT-164/76) i granulometries del 

granulat restant (NLT-165/76). 

És molt important la presència d’un tècnic auxiliar a la planta de fabricació de la mescla i la 

inspecció visual constant. 

En particular caldrà verificar, al menys un cop per setmana, l’exactitud de les bàscules de 

dosificació i el correcte funcionament dels indicadors de temperatura dels àrids i del betum. 

Especificacions 

En funció del tipus de barreja prevista en projecte, la granulometria proposada ha de 

quedar dins del fus corresponent, d’entre els indicats en les següents taules. També 

s’inclou el percentatge de lligant, dins del qual ha d’estar el proposat. 

 

 Material que passa en % 

Garbells 

UNE 
Tipus de barreja 

 D-12 D-20 D-25 S-12 S-20 S-25 

40 - - 100 - - 100 

25 - 100 80 - 95 - 100 80 - 95 

20 100 80 - 95 75 - 90 100 80 - 95 75 - 88 

12,5 80 - 95 65 - 80 62 - 77 80 - 95 65 - 80 60 - 75 

10 72 - 87 60 - 75 57 - 72 71 - 86 60 - 75 55 - 70 

5 50 - 65 47 - 62 45 - 60 47 - 62 43 - 58 40 - 55 

2,5  35 - 50   30 - 45  

0,63  18 - 30   15 - 25  
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0,32  13 - 23   10 - 18  

0,16  7 - 15   6 - 13  

0,080  5 - 8   4 - 8  

Betum %  4,0 - 6,0   3,5 - 6,5  

 

 

      

 Material que passa en % 

Garbells 

UNE 
Tipus de barreja 

 G-12 G-20 G-25 A-12 A-20 A-25 

40 - - 100 - - 100 

25 - 100 75 - 95 - 100 65 - 90 

20 100 75 - 95 65 - 85 100 65 - 90 55 - 80 

12,5 75 - 95 55 - 75 47 - 67 65 - 90 45 - 70 30 - 55 

10 62 - 82 47 - 67 40 - 60 50 - 75 35 - 60 23 - 48 

5 30 - 48 28 - 46 26 - 44 20 - 40 15 - 35 10 - 30 

2,5  20 - 35   5 - 20  

0,63  8 - 20   -  

0,32  5 - 14   -  

0,16  3 - 9   -  

0,080  2 - 4   2 - 4  

Betum %  3,0 - 5,0   2,5 - 4,5  

 

En l’assaig d’immersió-compressió sobre la barreja proposada, la pèrdua de resistència 

per efecte de l’aigua no ha de superar el 25 %. 

En la següent taula s’indiquen les toleràncies, respecte de la formula de treball, tant de la 

granulometria com del contingut de betum de la barreja. 

 

 Tolerància mostra Tolerància del lot 

Grandària  2,5 mm  5 %  4 % 

2,5 mm  Grandària  0,16 mm  4 %  3 % 

Grandària  0,16 mm  2 %  1 % 

Lligant  4 %  3 % 
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Els resultats que s’han d’obtenir en l’assaig Marshall s’indiquen en la següent taula. 

 

 
Tipus de 

capa 

Valor  

d’una proveta 
Valor mig  

del lot 

Estabilitat: De base  700 kp  750 kp 

 Altres  950 kp  1.000 kp 

Deformació. Totes 2,0  IB  3,5 mm 2,0  D  3,5 mm 

Índex de buits: De base 3  IB  8 % 3  IB  8 % 

 Intermitges 3  IB  6 % 3  IB  6 % 

 De trànsit 3  IB  5 % 3  IB  5 % 

 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà la fabricació de la barreja bituminosa la formula de treball de la qual no 

compleixi les especificacions de granulometria i contingut de betum i pèrdua de resistència 

en l’assaig d’immersió-compressió. 

Si s’obté un contingut de betum o una granulometria de la barreja col·locada a l’obra que 

no s’ajusti a les toleràncies especificades, s’aturarà l’obra fins a tenir tots els resultats de 

les mostres preses a l’obra. 

Si es demostra que la desviació ha estat esporàdica, s’autoritzarà la continuació dels 

treballs. Si en canvi s’observa una desviació sistemàtica en els darrers dies de treball, no 

s’autoritzarà la continuació de l’obra fins que el subministrador demostri la seva capacitat 

per a la fabricació de la barreja aprovada. 

Si cap dels resultats obtinguts en l’assaig Marshall no és satisfactori, se seguirà el mateix 

procés descrit en l’apartat anterior, relatiu a granulometria i contingut de betum. 

2.- Control geomètric 

Criteris de control 

Presa de coordenades i cotes cada 20 m a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma. 

Determinació del gruix de la capa col·locada a partir dels testimonis extrets per al control 

de densitats  

“in situ”. 

Inspecció visual per a detectar possibles punts baixos capaços d’emmagatzemar aigua. 
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Especificacions 

L’amplada de la plataforma no ha de ser més petita que la prevista menys 5 cm. A banda i 

banda la diferència màxima respecte de la posició teòrica del punt, en horitzontal, no ha de 

ser més gran de  5 cm. 

La cota observada de qualsevol punt ha de quedar entre - 1 cm i + 1 cm respecte de la 

teòrica. 

El gruix mínim mesurat a qualsevol perfil ha de ser superior al 90 % del previst en el 

projecte. 

No ha d’haver-hi punts baixos que puguin emmagatzemar aigua. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Si l’amplada o la posició dels laterals no són correctes, s’haurà d’afegir o retallar el que falti 

o sobri. 

Si es troba algun punt alt o baix, es determinarà tota la zona que hagi quedat alta o baixa 

respectivament i se substituirà. 

Quan s’extregui algun testimoni de gruix insuficient, se’n farà quatre més, repartits en la 

zona corresponent al lot controlat. Si els quatre gruixos observats superen el 90 % dels 

previst, s’acceptarà el tram. Si algun dels testimonis té un gruix inferior al 90 % i superior al 

80 % i la mitja dels gruixos de tots quatre supera el 9 % del previst, s’acceptarà la zona. En 

qualsevol altre cas, es repicarà i substituirà el tram. 

Quan s’observin zones capaces d’emmagatzemar aigua, es repicaran i substituiran. 

3.- Control d’execució 

Criteris de control 

En la planta de fabricació de l’aglomerat, presa de temperatures de la barreja en el 

moment de la càrrega de tots els camions. 

En el moment anterior a la descàrrega del camió sobre l’estenedora, presa de temperatura 

de la barreja de tots els camions. 

Per cada 1.000 t s’extrauran 8 testimonis (NLT-167/63) de l’aglomerat refredat, per a 

determinar la densitat assolida sobre 4 testimonis i la proporció de buits en els altres 4. 

Especificacions 

La temperatura en el moment de la càrrega del camió no ha de superar la màxima prevista 

en la formula de treball per a la fabricació de la barreja. 

La temperatura en el moment de la descàrrega del camió no ha de ser inferior a la mínima 

prevista per a la compactació de la barreja. 

La densitat mitja dels 4 testimonis no ha de ser inferior al 97 % (95 % en les capes de 

trànsit amb mescles tipus SMA-12) de la densitat obtinguda en l’assaig Marshall del dia 
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corresponent. Cap de les provetes ha de tenir una densitat inferior al 95 % (93 % en les 

mescles tipus SMA-12). 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’autoritzarà la càrrega sobre camió d’aglomerat que surti de la planta a temperatura 

superior a l’especificada. 

No s’autoritzarà la posta n’obra d’un aglomerat amb temperatura inferior que la mínima 

especificada per a la compactació. Si les densitats assolides no són satisfactòries, s’haurà 

de refer la zona corresponent, repicant la capa col·locada i substituint-la per una de nova. 
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REGS D’IMPRIMACIÓ I D’ADHERÈNCIA 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Lligant 

De cada partida arribada a obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendran 

mostres significatives cada 30 t per fer els assajos d’identificació següents. 

a) Emulsions. 

 1 assaig de viscositat (NLT-138/72). 

 1 assaig de det. càrrega de les partícules (NLT-194/84). 

 1 assaig de penet. residu (NLT-124). 

 1 assaig de residu de betum asfàltic (NLT-139/84). 

b) Betum fluïdificat: 

 1 assaig de viscositat Saybolt-Furol (NLT-133/72). 

 1 assaig de destil·lació (NLT-134/72). 

 1 assaig de penet. residu (NLT-124/72). 

 1 assaig de dotació (PPTP). 

Àrid de cobertura  

Per cada 100 m
3
 de material 

 1 percentatge de material que passa pel sedà 5 UNE (NLT-104/72). 

Per cada 25 m
3
 de material o fracció utilitzada 

 1 determinació d’humitat, feta abans d’emprar el material (NLT-102/72). 

Per cada procedència de material 

 1 assaig d’equivalent de sorra (NLT-113/72). 

Especificacions 

Els resultats obtinguts en els assajos estaran compresos dins els valors referenciats en el 

plec de condicions. 

L’àrid a emprar en els regs d’imprimació serà sorra natural, procedent de matxucada o 

barreja d’ambdós materials, sense pols, argila o d’altres materials estranys. 

En el moment de la seva extensió l’àrid no portarà més d’un 2 % d’aigua (fins al 4 % si 

s’emprèn emulsions asfàltiques). 

La totalitat de l’àrid passarà pel sedàs 5 UNE i l’equivalent de sorra serà superior a 40. 

La dotació de lligant en els regs d’imprimació quedarà definida per la quantitat que la capa 

que s’imprimeixi sigui capaç d’absorbir en 24 hores, essent compresa entre 600 i 1.000 

g/m
2
 de lligant residual. 
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En els regs d’adherència la dosificació del lligant estarà compresa entre 200 i 300 g/m
2
 de 

lligant residual. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Es rebutjarà el lot assajat. 

2.- Control d’execució 

Criteris de control 

Es vigilarà la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant, així com la pressió de la 

bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de l’equip de reg. 

Es realitzarà una inspecció visual durant l’execució. 

Es comprovarà cada 50 m que el reg te l’amplada prevista o que està dins les toleràncies 

admeses en el plec de condicions. 

Especificacions 

La temperatura d’aplicació del lligant serà tal que la seva viscositat estigui compresa entre 

20 i 100 segons Saybolt-Furol. 

Els regs d’adherència o imprimació s’aplicaran amb temperatures a l’ombra de més de 10 

ºC (5 ºC si la temperatura té tendència a augmentar). 

Actuacions en cas d’incompliment 

Es prohibirà l’aplicació del material. 
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PINTURES EN MARQUES VIALS 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Pintures 

S’exigirà al fabricant la documentació relativa als certificats i demés documents que 

testimoniïn la qualitat del material, abans de la seva recepció. 

Abans de la utilització, es realitzaran els següents assajos, 

 Pes específic (MELC-12 i BS-3.262). 

 Contingut d’aigua. 

 Consistència krebs (MELC-12.74). 

 Estabilitat a la calor (ASTM B-28.587). 

 Resistència al sangrat (MELC-12.84). 

 Flexibilitat (MELC-12.97). 

 Reflectància (MELC-12.97). 

 Resistència al desgast. 

 Resistència a la immersió (UNE 48.144). 

 Resistència a l’envelliment i a l’acció de la llum (MELC-12.94). 

 Adherència (UNE 48.032). 

 Temps de secada (MELC-12.71). 

 Poder de cobriment (FNTA 160.261). 

 Resistència a la humitat (FNTA 160.261). 

Microesferes de vidre (d’aplicació si ho demana direcció d’obra) 

Abans de la seva utilització, es realitzaran els següents assajos, 

 Granulometria (MELC-12.32). 

 Resistència a l’aigua (BS-3.262/410). 

 Índex de refracció (MELC-12.31). 

 Resistència als àcids i al clorur sòdic (MELC-12.39). 

 Determinació en pes de pintura i microesferes. 

 

Especificacions 

Pintures 

 La consistència a 25º   0,2 ºC estarà compresa entre 80 i 100 ut krebs. 

 La pel·lícula de pintura tindrà un temps màxim de secada de 30 minuts. 
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 El pes específic es mantindrà dins un marge de tolerància del  3 % de l'indicat 

pel fabricant. 

 L’assaig d’estabilitat haurà d’acomplir amb el prescrit al article 278.3 del PG-3/75. 

 La pel·lícula de pintura aplicada pel sistema aerogràfic no experimentarà, pel 

sangrat, un canvi de color major que l’indicat en el número 6 en la Referència 

Fotogràfica Estàndard (ASTM D868-48). 

 La reflectància lluminosa aparent de la pintura classe B (blanca) mesurada sobre 

fons blanc no serà més petita que 80. 

 La flexibilitat serà tal que no es produeixi cap escletxa ni desempegada de la 

pel·lícula sobre mandril de 12,5 mm, examinant la part doblegada a simple vista i 

sense lupa d’augment. 

 La resistència a l’envelliment artificial quedarà demostrada si al cap de 168 hores 

de tractament, d’acord amb la norma, no es produeixen escletxes, ampolles o 

canvis apreciables de color a la pel·lícula de pintura, vista la proveta sense cap 

lupa d’augment. 

 El canvi de coloració després de les 168 hores serà menor que la diferència 

existent en el parell de referència núm. 2 de l’escala Mansell de grisos (ASTM 

2616-67). 

Microesferes de vidre (d’aplicació si ho demana direcció d’obra) 

 La quantitat màxima tolerable de microesferes defectuoses serà del 20 % (MELC 

12.30). 

 L’índex de refracció no serà més petit d’1,50. 

 La granulometria d’una mostra estarà compresa entre els límits següents, 

 

Sedàs UNE % en pes que passa 

0,80 100 

0,63 95 - 100 

0,50 90 - 100 

0,32 30 - 70 

0,125 0 - 5 

 Després de tres hores d’immersió en una solució IN de clorur càlcic a 21ºC, les 

microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Es rebutjarà la pintura quan no es compleixin les especificacions indicades. 

2.- Control geomètric 
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Criteris de control 

Es fixaran en l’eix de la marca o de la seva línia de referència tants punts com s’estimin 

necessaris, separats entre sí una distància no superior a 30 cm. Aquests seran replantejats 

amb aparells topogràfics. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Es tornarà a fer el replanteig. 

3.- Control d’execució 

Criteris de control 

La pintura reflexiva s’haurà d’aplicar amb un rendiment comprés entre 2,4 i 2,7 m
2
 per litre 

d’aglomerat pigmentat i de 1,152 a 1,296 g d’esferes de vidre. 

La superfície on s’apliqui la pintura estarà completament neta i no podran executar-se 

marques vials en dies de vent fort o amb temperatures inferiors a 0 ºC. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Es farà un nou pintat de les zones on no s’hagi acomplint amb l’especifica’t. 
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INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Les tasques de control de qualitat per instal·lacions d’evacuació i sanejament, son les 

següents, 

 Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials. 

 Control de la documentació tècnica subministrada. 

 Identificació dels materials, verificant que les seves característiques s’adeqüen al 

projecte. 

 Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

Especificacions 

Es seguiran les indicacions del plec de condicions i de les normes tecnològiques 

corresponents. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Si el incompliment es produeix en els certificats de qualitat, no s’autoritzarà l’ús del 

material proposat. 

2.- Control d’execució 

Criteris de control 

Es realitzaran tasques específiques en funció de la tipologia de la instal·lació. 

CONDUCTES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

Es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent metodologia, 

 Replantejament i traçat de les abraçadores a col·locar. 

 Fixació de les abraçadores alineades i aplomades mitjançant cordills. 

 Muntatge dels conductes començant pel tram inferior. 

 Muntatge, a la planta que correspongui, de la peça especial per a 

comporta. 

 Muntatge, a la superior, d’un aspirador estàtic. 

 Muntatge de comportes de abocat i neteja. 

 Protecció de la instal·lació enfront de cops i mal ús. 

 Proves de servei, 

- Obstrucció de la conducció. 

- Estanquitat i funcionament. 
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CONDUCTES DE MAÓ 

Es comprovarà  que l’execució es realitza d’acord amb la següent metodologia, 

 Replantejament i traçat del conducte en murs i/o forjats. 

 Col·locació i aplomat de mires a les cantonades. 

 Col·locació dels maons, prèviament humitejats, començat per l’extrem 

inferior. 

 Repàs dels junts interiors i del revestiment exterior. 

 Muntatge del regulador de tir. 

 Proves de servei, 

- Obstrucció de la conducció. 

- Estanquitat i funcionament. 

CONDUCTES DE PECES PREMOLDEJADES 

Es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent metodologia, 

 Replantejament i traçat del conducte en murs i forjats. 

 Col·locació i aplomat de mires a les cantonades. 

 Col·locació de les peces, prèviament humitejades, començant per l’extrem 

inferior. 

 Repàs dels junts interiors i del revestiment exterior. 

 Muntatge del regulador de tir, comportes de registre, reixetes, etc. 

 Muntatge de l’aspirador estàtic. 

 Proves de servei, 

- Obstrucció de la conducció. 

- Estanquitat i funcionament. 

CONDUCTES DE TUB METÀL·LIC 

Es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent metodologia, 

 Replantejament i traçat del conducte en murs i/o forjats. 

 Presentació dels tubs i peces especials. 

 Marcatge de la situació de les abraçadores. 

 Fixació de les abraçadores alineades. 

 Muntatge del conjunt mitjançant abraçadores, peces d’unió i/o 

“engatillaments”. 

 Unió al conducte general i a l’aparell o reixeta. 

 Protecció del conjunt enfront de cops i mal ús. 

MUNTATGE DE CONDUCTE GENERAL 

Es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent metodologia, 
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 Replantejament i traçat del conducte en murs i forjats. 

 Presentació dels tubs i peces especials. 

 Marcatge de la situació de les abraçadores i fixació de les mateixes, 

alineades i aplomades mitjançant cordills. 

 Muntatge del conjunt començant per l’extrem superior; les unions es 

soldaran o es col·locarà cola adhesiva o massilla i anell de cautxú, deixant 

folgança entre les peces. 

 Protecció del conjunt enfront de cops i mal ús. 

MUNTATGE DE CONDUCTES SOTERRASTS 

Es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent metodologia, 

 Replantejament i traçat del clavegueró en planta i pendents mitjançant 

tocs. 

 Sanejament de les terres lliures. 

 Abocat, compactat i acabat del formigó amb el regle, en formació de 

solera. 

 Col·locació dels claveguerons, formant els junts amb morter o anellant-los 

amb rasilla ceràmica i repàs de junts interiors. 

 Unió del clavegueró a les arquetes. 

 Abocat i compactat del formigó de reforç (si s’escau). 

 Farciment i compactat de terres a la rasa. 

 Protecció del clavegueró enfront de cops, especialment durant el farciment 

i compactat de la rasa i enfront el tràfec pesat. 

Especificacions 

Les especificacions seran las que es descriuen al projecte i a les normes tecnològiques. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar la 

instal·lació. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d’execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 

del contractista. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Es demanaran al contractista els certificats de qualitat dels materials que formen part de la 

instal·lació. 
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Abans de començar l’obra o si varia el subministrament, es realitzarà un control de 

recepció dels materials. 

Especificacions 

Els elements que formen part de la instal·lació hauran d’acomplir els requisits del plec de 

condicions. 

La qualitat i tipus dels material acopiats seran les definides en projecte. 

Actuacions en cas d’incompliment. 

Es rebutjaran els materials que no compleixin les especificacions de projecte. 

2.- Control geomètric 

Criteris de control 

Per cada línia col·locada es farà una comprovació de la secció dels conductors i del 

diàmetre dels tubs de protecció aïllants. 

Especificacions 

Les seccions dels conductors es correspondran amb les definides per a cada línia en els 

plànols. 

El diàmetre del tub de protecció serà tal que permeti la col·locació dels conductors d’acord 

amb els valors mínims establerts en el vigent Reglament de Baixa Tensió en l’apartat MI 

BT 019. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Es substituiran aquelles línies que tinguin una secció diferent a l’especificada. 

No es col·locaran més conductors en cada tub de protecció que els fixats pel Reglament. 

3.- Control d’execució 

Criteris de control 

Per a cada xarxa de distribució es realitzarà una prova de la instal·lació i dels mecanismes 

de protecció. 

La prova de la instal·lació comprendrà les següents comprovacions, 

 Funcionament dels interruptors de control de potència. 

 Funcionament dels interruptors diferencials. 

 Funcionament dels interruptors magnetotèrmics. 

 Mesura dels aïllaments. 

 Mesura de la rigidesa dielèctrica. 

 Mesura de la caiguda de tensió. 

 Comprovació de l’equilibrat de fases. 

 Mesura de la corrent de fuita. 
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Especificacions 

Els valors de l’aïllament determinats segons MI BT 017 no seran inferiors a 250.000 ohms. 

La rigidesa dialèctica de la instal·lació serà tal que resisteixi durant un minut la prova de 

tensió definida a MI BT 017. 

La resistència a terra serà tal que no produeixi tensions de contacte superiors a, 

 24 V en local o emplaçament conductor. 

 50 V en els altres casos. 

La caiguda de tensió serà inferior al 3 % de la tensió nominal a l’origen per enllumenat i al 

5 % per els altres casos. 

Les corrents de fuita mesurades no seran superiors a la sensibilitat que presentin els 

interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Rectificació de la part de la instal·lació comprovada, a càrrec del contractista. 
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Es demanaran al contractista els certificats de qualitat dels materials que formen part de la 

instal·lació. 

Abans de començar l’obra o si varia el subministrament, es realitzarà un control de 

recepció dels materials. 

Especificacions 

Els elements que formen part de la instal·lació hauran d’acomplir els requisits del plec de 

condicions. 

La qualitat i tipus dels material acopiats seran les definides en projecte. 

Actuacions en cas d’incompliment. 

Es rebutjaran els materials que no compleixin les especificacions de projecte. 

2.- Control geomètric 

Criteris de control 

Per cada línia col·locada es farà una comprovació de la secció dels conductors i del 

diàmetre dels tubs de protecció aïllants. 

Especificacions 

Les seccions dels conductors es correspondran amb les definides per a cada línia en els 

plànols. 

El diàmetre del tub de protecció serà tal que permeti la col·locació dels conductors d’acord 

amb els valors mínims establerts en el vigent Reglament de Baixa Tensió en l’apartat MI 

BT 019. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Es substituiran aquelles línies que tinguin una secció diferent a l’especificada. 

No es col·locaran més conductors en cada tub de protecció que els fixats pel Reglament. 

3.- Control d’execució 

Criteris de control 

Per a cada xarxa de distribució es realitzarà una prova de la instal·lació i dels mecanismes 

de protecció. 

La prova de la instal·lació comprendrà les següents comprovacions, 

* Funcionament dels interruptors de control de potència. 

* Funcionament dels interruptors diferencials. 

* Funcionament dels interruptors magnetotèrmics. 
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* Mesura dels aïllaments. 

* Mesura de la rigidesa dielèctrica. 

* Mesura de la caiguda de tensió. 

* Comprovació de l’equilibrat de fases. 

* Mesura de la corrent de fuita. 

Especificacions 

Els valors de l’aïllament determinats segons MI BT 017 no seran inferiors a 250.000 ohms. 

La rigidesa dialèctica de la instal·lació serà tal que resisteixi durant un minut la prova de 

tensió definida a MI BT 017. 

La resistència a terra serà tal que no produeixi tensions de contacte superiors a, 

* 24 V en local o emplaçament conductor. 

* 50 V en els altres casos. 

La caiguda de tensió serà inferior al 3 % de la tensió nominal a l’origen per enllumenat i al 

5 % per els altres casos. 

Les corrents de fuita mesurades no seran superiors a la sensibilitat que presentin els 

interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Rectificació de la part de la instal·lació comprovada, a càrrec del contractista. 
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BARRERES DE SEGURETAT 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

S’inspeccionarà visualment la superfície de la barrera i es comprovarà que el seu aspecte 

és correcte, segons les especificacions establertes. 

Es faran 10 determinacions del gruix del galvanitzat per cada 100 m que es vagin a 

col·locar. Aquesta longitud es considerarà un lot de control. 

Es demanaran certificats on s’assenyali el procés de fixació del galvanitzat i la quantitat 

nominal de massa de zinc dipositada per decímetre quadrat (dm
2
). 

Especificacions 

La superfície de la barrera no haurà de mostrar irregularitats com esquerdes, grans o 

taques d’acumulació o manca de material dipositat. 

El gruix del galvanitzat no haurà de ser inferior a 80 micres en cap punt i la mitja de les 10 

mesures realitzades haurà de ser superior a 85 micres. 

En els certificats haurà de figurar-hi la designació “galvanitzat en calent” i la quantitat 

nominal de zinc dipositada per dm
2
; aquesta no haurà de ser inferior a 6 g per decímetre 

quadrat (g/dm
2
). 

Actuacions en cas d’incompliment 

Es rebutjarà el lot assajat. 

2.- Control geomètric 

Criteris de control 

Per cada 100 m o fracció de barrera que s’hagi de col·locar a l’obra es realitzaran les 

següents determinacions sobre una mostra de 4 elements, 

* Elements horitzontals i verticals, 5 mesures de la longitud i del gruix (1 element). 

* Plaques o pletines d’ancoratge, 5 mesures de longitud, de l’amplada i del gruix (1 

element). 

* Presa de coordenades i cotes, una vegada replantejada la barrera a l’obra, d’un 

10 % dels punts on se situaran els elements d’ancoratge. 

Especificacions 

Elements horitzontals i verticals 

* Toleràncies de longitud:  10 mm respecte la longitud nominal. 

* Toleràncies del gruix: 0,2 mm del gruix nominal. 

Plaques o pletines d’ancoratge 

* Gruix mínim  5 mm. 
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* Espessor del pern d’ancoratge  5 mm. 

* La diferència màxima respecte de la posició teòrica del punt no ha de ser més gran 

de  

 10 mm. 

Actuacions en cas d’incompliment 

En el cas de que el resultat d’una mesura no sigui satisfactòria, es repetirà la determinació 

sobre dos altres elements, acceptant-se el lot amb l’excepció de l’element defectuós quan 

ambdós resultats siguin correctes. 

3.- Control d’execució 

Criteris de control 

Inspecció de totes les longituds d’emportament de les unitats d’ancoratge. 

Especificacions 

Els ancoratges han de garantir l’aploma’t vertical de la barrera en posició definitiva. No es 

permetran variacions d’aplomat o anivellació superiors als 5 mm. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Si existeixen variacions d’aplomat o anivellació, la correcció serà a càrrec del contractista. 
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SENYALITZACIÓ 

1.- Control de materials 

Criteris de control 

Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents 

comprovacions, 

 Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i 

recepció dels certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del 

Plec. 

 Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les 

senyals subministrades. 

Especificacions 

El Contractista comunicarà per escrit a Direcció d’Obra amb suficient antelació, la relació 

complerta de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada 

amb els documents acreditatius de la marca de qualitat i dels seus certificats en origen. 

Característiques generals 

Tots els elements de senyalització vertical (senyals, pòrtics i banderoles), s’identificaran de 

forma indeleble en la part posterior, on apareixerà com a mínim, el nom del fabricant i la 

data de fabricació (mes i els dos darrers dígits de l’any). 

La cara vista de les senyals pot ser plana, estampada o embotida. La superfície metàl·lica 

ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys, punts d'oxidació, ni d'altres defectes superficials. 

Les peces d’acer han d’estar galvanitzades per immersió en calent. El recobriment del 

galvanitzat ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 

taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

El galvanitzat no ha de presentar exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o 

punts sense recobriment galvànic. 

Les plaques que formen els cartells, han d'estar recobertes amb una pel·lícula de pintura 

no reflectora i/o amb una làmina reflectora de la intensitat requerida adherida. El nivell de 

retrorreflexió es determina en funció del tipus de senyal o cartell i la localització final. 

L'acabat ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans ni cap altra imperfecció 

superficial. 

Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 

Plaques d’acer galvanitzat 

Les seves característiques s’ajustaran a les normes UNE 135.310 o UNE 135.313. 

Ha d'estar format per l'estampació d'una xapa blanca d'acer dolç de primera fusió 

galvanitzada, recoberta amb una làmina reflectora d'intensitat alta. 
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Ha de tenir un reforç perimetral format amb la mateixa xapa doblegada 90°. 

La orla exterior i els símbols de la placa es conformaran amb un relleu de 2,5 mm a 4 mm 

d’espessor, mitjançant estampació i/o embotició en premsa. 

 Gruix de la xapa  ....................................................................  ≥ 1,8 mm 

 Amplària del reforç perimetral  ...................................................  25 mm 

 Protecció del galvanitzat (dues cares) (UNE 135.310)  ......  ≥ 256 g/m2 

 Adherència del recobriment (UNE 135.310)  ................  sense defectes 

 Puresa del galvanitzat  ..................................................................  99 % 

 Toleràncies 

- Gruix  ....................................................................................  ± 0,2 mm 

- Amplària del reforç perimetral  .............................................  ± 2,5 mm 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135.350, han 

de complir les especificacions establertes a la pròpia norma. 

Pintura no reflectora 

Les seves característiques s’ajustaran a les normes UNE 135.331 i UNE 135.332. 

La pintura presentarà un aspecte uniforme, exempta de grans o qualsevol imperfecció 

superficial. 

Els colors i factor de luminància s’han de comprovar segons la norma UNE 135.331. 

L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

 Brillantor especular segons UNE 135.331  .................................  ≥ 60% 

 Resistència a l’impacte segons UNE 135.331  ........  Sense trencament 

 Adherència segons UNE 135.331  .................................................... ≤ 1 

 Resistència a la immersió dins l'aigua  ............... segons UNE 135.331 

 Resistència a la intempèrie  ................................ segons UNE 135.331 

 Resistència a l'envelliment artificial  .................... segons UNE 135.331 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de 

qualitat del fabricant. 

L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla 

de mostreig establert, considerant-se unitat defectuosa aquella que presenta algun 

incompliment en les operacions de control definides. 

2.- Control ‘execució 

Criteris de control 

 Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

 Inspecció visual de l’estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
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 Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor luminància) en la part 

retrorreflectant. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la part no 

retrorreflectant. 

Especificacions 

No s’instal·laran senyals i cartells en els que el temps compres entre la fabricació i 

instal·lació superi els 6 mesos o encara que no superin aquest termini, quan les condicions 

d’emmagatzematge no siguin adients. 

Els senyals han d'estar fixades al suport, a la posició indicada en els Plànols i amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per Direcció d’Obra. 

Han de resistir un esforç de 100 kp aplicat al seu centre de gravetat i una pressió de vent  

de 200 kp/m
2
, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 

S'han de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Han de ser visibles des d'una distància de 35 m o des de la zona de parada d'un 

automòbil. Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

La distància al pla del paviment ha de ser  2,20 m, mesurat per la part més baixa de 

l'indicador. 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

No s’admetrà una tolerància d’execució en la seva verticalitat superior a ± 1°. 

El Contractista facilitarà a Direcció d’Obra, un informe d’execució i d’obra, en el que al 

menys, figuraran els següents conceptes, 

 Data d’instal·lació. 

 Localització de l’obra. 

 Clau de l’obra 

 Nombre de senyals i cartells instal·lats, per tipus i naturalesa. 

 Ubicació de senyals i cartells sobre plànols convenientment referenciats.  

 Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i/o 

durabilitat dels senyals instal·lats. 

La garantia mínima de les senyals i cartells, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i 

conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 5 anys contats des de la 

data de fabricació i de 4 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació. 
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Les característiques colorimètriques de les senyals i cartells (zones retrorreflectants i no 

retrorreflectants) dins del període de garantia s’han de mantenir d’acord a les 

especificacions indicades al control de materials d’aquest àmbit. 

Actuacions en cas d’incompliment 

Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l’apartat de control de materials. 

Correcció a càrrec del Contractista dels defectes observats. 
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Amidaments 



Control Qualitat

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  MOVIMENT DE  TERRES

1 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 104

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT
108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103
o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 02  PAVIMENTS

1 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 104

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT
108

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103
o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN
12592

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 1097-2-99

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 J030U020 u Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 1427

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 122

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

20 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE-EN 933-3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

22 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

24 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN
1097-5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

28 J030SB0V u Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

29 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

31 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

33 J055R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 131

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

34 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162-84

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

35 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

36 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 03  OBRA CIVIL

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J89X2102 u Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 JA11SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10218-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JA11TM0N u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla de malles de tancament
i protecció segons norma UNE-EN 10223-7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 04  INSTAL·LACIONS

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del
Projecte i del REBT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons
exigències del Projecte i del CTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 05  DRENATGE

1 JDV59502 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de drenatge, segons exigències del
Projecte i del CTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 06  SENYALITZACIÓ

1 J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 16.02.26

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J89Z6E0A u Determinació de la resistència a l'abrassió d'una capa de pintura, vernís, o tractament, segons la norma UNE
48250

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 J89Z430F u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura, vernís o tractament, segons la norma UNE-EN ISO 2409

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Euro
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Control Qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

J030A10AP-1 u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1

189,02 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

J030JB0KP-2 u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-8

602,98 €

(SIS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

J030KB0LP-3 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma
UNE-EN 933-3

44,43 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

J030SB0VP-4 u Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166

68,62 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

J030TL0WP-5 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

36,39 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

J030U010P-6 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-2-99

76,90 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

J030U020P-7 u Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

27,36 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

J03D2202P-8 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o
NLT 104

31,70 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

J03D240CP-9 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 31,70 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

J03D4204P-10 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

36,13 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

J03D5205P-11 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 36,13 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

J03D6206P-12 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

J03D8208P-13 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501 o NLT 108

64,53 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)



Control Qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

J03D9209P-14 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

119,73 €

(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

J03DB20AP-15 u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 1097-5

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

J03DF30EP-16 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

92,31 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

J03DG30FP-17 u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

34,20 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

J03DK20HP-18 u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

43,16 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

J03DP10MP-19 u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,77 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

J03DR10PP-20 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938

13,65 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

J03DS10RP-21 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 136,56 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

J0552201P-22 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 70,29 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

J0554103P-23 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

58,40 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

J0556105P-24 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122

53,63 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

J0557206P-25 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons
la norma UNE-EN 12592

105,90 €

(CENT CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

J055A209P-26 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181

62,04 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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J055D10DP-27 u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593

112,13 €

(CENT DOTZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

J055H102P-28 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

53,66 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J055R10QP-29 u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131

91,23 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

J060760AP-30 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3.

55,00 €

(CINQUANTA-CINC EUROS)

J89X2102P-31 u Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 15,51 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

J89Z430FP-32 u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura, vernís o tractament, segons la norma UNE-EN
ISO 2409

68,65 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

J89Z6E0AP-33 u Determinació de la resistència a l'abrassió d'una capa de pintura, vernís, o tractament,
segons la norma UNE 48250

79,45 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

J89ZN10BP-34 u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA
16.02.26

18,15 €

(DIVUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

J9H1210FP-35 u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

44,57 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

J9H1310GP-36 u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

38,87 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

J9H1410AP-37 u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

135,42 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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J9H1520KP-38 u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

72,26 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

J9H1630DP-39 u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84

304,15 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

J9H1B401P-40 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 17,07 €

(DISSET EUROS AMB SET CENTIMS)

JA11SM0MP-41 u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN
10218-1

40,58 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

JA11TM0NP-42 u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla de
malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10223-7

33,64 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

JDV59502P-43 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de drenatge, segons
exigències del Projecte i del CTE

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JGV19101P-44 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JHV19101P-45 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JMV19802P-46 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra
incendis, segons exigències del Projecte i del CTE

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JZ121100P-47 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. 605,90 €

(SIS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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P-1 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1

189,02 €

BV13A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la nor 189,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-8

602,98 €

BV13JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elabo 602,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma
UNE-EN 933-3

44,43 €

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norm 44,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 J030SB0V u Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166

68,62 €

BV13SB0V u Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una most 68,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

36,39 €

BV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE- 36,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-2-99

76,90 €

BV13TK0W u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 76,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 J030U020 u Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

27,36 €

BV13TL01 u Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la 27,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o
NLT 104

31,70 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310 31,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 31,70 €

BV1D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 31,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

36,13 €



Control Qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, seg 36,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 36,13 €

BV1D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 36,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 25,00 €

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 9 25,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501 o NLT 108

64,53 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n 64,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

119,73 €

BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tr 119,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 1097-5

8,95 €

BV1DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segon 8,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

92,31 €

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 92,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

34,20 €

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl gr 34,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

43,16 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic 43,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,77 €

BV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938

13,65 €
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BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 13,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 136,56 €

BV1DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma 136,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 70,29 €

BV172201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma N 70,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

58,40 €

BV174103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de 58,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122

53,63 €

BV176105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la nor 53,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons
la norma UNE-EN 12592

105,90 €

BV177206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, s 105,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181

62,04 €

BV17A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma 62,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593

112,13 €

BV17D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons l 112,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

53,66 €

BV17H902 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de mate 53,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 J055R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131

91,23 €

BV17R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de m 91,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3.

55,00 €
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BV217608 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 55,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 J89X2102 u Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 15,51 €

BV2K2102 u Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1 15,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 J89Z430F u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura, vernís o tractament, segons la norma UNE-EN
ISO 2409

68,65 €

BV2J430F u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2 68,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 J89Z6E0A u Determinació de la resistència a l'abrassió d'una capa de pintura, vernís, o tractament,
segons la norma UNE 48250

79,45 €

BV2J6E0A u Determinació de la resistència a l'abrassió d'una capa de pintura seca, segons la norm 79,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA
16.02.26

18,15 €

BV2JN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 18,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

44,57 €

BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la no 44,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

38,87 €

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, sego 38,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

135,42 €

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, 135,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

72,26 €

BV2M520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 72,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84

304,15 €

BV2M630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) 304,15000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-40 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 17,07 €

BVZ1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 17,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 JA11SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN
10218-1

40,58 €

BV25SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-E 40,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 JA11TM0N u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla de
malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10223-7

33,64 €

BV25TM0N u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de mall 33,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 JDV59502 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de drenatge, segons
exigències del Projecte i del CTE

600,00 €

BVAD9502 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de drenatge, se 600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

600,00 €

BVAG9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baix 600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-45 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

600,00 €

BVAH9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, se 600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra
incendis, segons exigències del Projecte i del CTE

600,00 €

BVAM9802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció co 600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. 605,90 €

BVZZ5100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. 605,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Moviment de  terres

1 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 14)

119,73 1,000 119,73

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 o NLT 104 (P - 8)

31,70 1,000 31,70

3 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 18)

43,16 1,000 43,16

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 108 (P - 13)

64,53 1,000 64,53

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104
o NLT 106 (P - 10)

36,13 1,000 36,13

6 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 21)

136,56 3,000 409,68

7 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 20)

13,65 20,000 273,00

TOTAL Capítol 01.01 977,93

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 02 Paviments

1 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 14)

119,73 1,000 119,73

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 o NLT 104 (P - 8)

31,70 1,000 31,70

3 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 18)

43,16 1,000 43,16

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 108 (P - 13)

64,53 1,000 64,53

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104
o NLT 106 (P - 10)

36,13 1,000 36,13

6 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 21)

136,56 2,000 273,12

7 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 20)

13,65 10,000 136,50

8 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6 (P - 37)

135,42 2,000 270,84

9 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 35)

44,57 1,000 44,57

10 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 36)

38,87 1,000 38,87

11 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 38)

72,26 3,000 216,78

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2

12 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12592 (P - 25)

105,90 1,000 105,90

13 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 5)

36,39 2,000 72,78

14 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-2-99 (P
- 6)

76,90 2,000 153,80

15 J030U020 u Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)

27,36 2,000 54,72

16 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 12)

25,00 3,000 75,00

17 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 22)

70,29 3,000 210,87

18 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 23)

58,40 3,000 175,20

19 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 24)

53,63 3,000 160,89

20 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE-EN 933-3 (P - 3)

44,43 2,000 88,86

21 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 26)

62,04 3,000 186,12

22 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 27)

112,13 1,000 112,13

23 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 28)

53,66 3,000 160,98

24 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 1)

189,02 1,000 189,02

25 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 9)

31,70 2,000 63,40

26 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 (P - 11)

36,13 2,000 72,26

27 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 15)

8,95 2,000 17,90

28 J030SB0V u Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència
d'aigua d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma NLT 166 (P - 4)

68,62 2,000 137,24

29 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 17)

34,20 1,000 34,20

30 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 19)

12,77 45,000 574,65

31 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 1097-8 (P - 2)

602,98 1,000 602,98

32 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 16)

92,31 1,000 92,31

33 J055R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 29)

91,23 3,000 273,69

34 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162-84 (P - 39)

304,15 1,000 304,15

35 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 47) 605,90 1,000 605,90

36 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 40)

17,07 3,000 51,21

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.02 5.852,09

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 03 Obra civil

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3. (P -
30)

55,00 2,000 110,00

2 J89X2102 u Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 31)

15,51 10,000 155,10

3 JA11SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció
segons norma UNE-EN 10218-1 (P - 41)

40,58 1,000 40,58

4 JA11TM0N u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i
del pas de malla de malles de tancament i protecció segons norma
UNE-EN 10223-7 (P - 42)

33,64 1,000 33,64

TOTAL Capítol 01.03 339,32

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 04 Instal·lacions

1 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P
- 44)

600,00 1,000 600,00

2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 45)

600,00 1,000 600,00

3 JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE
(P - 46)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.04 1.800,00

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 05 Drenatge

1 JDV59502 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 43)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.05 600,00

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 06 Senyalització

1 J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura,
segons la norma INTA 16.02.26 (P - 34)

18,15 2,000 36,30

2 J89Z6E0A u Determinació de la resistència a l'abrassió d'una capa de pintura,
vernís, o tractament, segons la norma UNE 48250 (P - 33)

79,45 3,000 238,35

euros



Control Qualitat

PRESSUPOST Pàg.: 4

3 J89Z430F u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura, vernís o tractament,
segons la norma UNE-EN ISO 2409 (P - 32)

68,65 15,000 1.029,75

TOTAL Capítol 01.06 1.304,40

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Control Qualitat

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Moviment de  terres 977,93

Capítol 01.02  Paviments 5.852,09

Capítol 01.03  Obra civil 339,32

Capítol 01.04  Instal·lacions 1.800,00

Capítol 01.05  Drenatge 600,00

Capítol 01.06  Senyalització 1.304,40

Obra 01 Pressupost PFG 10.873,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.873,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PFG 10.873,74

10.873,74

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Últim full 



Control Qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 10.873,74

13,00 % Despeses Generals SOBRE 10.873,74................................................................ 1.413,59

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 10.873,74..................................................................... 652,42

Subtotal 12.939,75

18,00 % IVA SOBRE 12.939,75.......................................................................................... 2.329,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 15.268,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUINZE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS )

                                                Bar celona, juny de 2012
                                                  L ´AUTOR DEL PROJECTE

                                                    Jordi Olmo Novoa



 

 

 

 

ANNEX NÚM. 12 

PLA GESTIÓ DE RESIDUS 
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ANNEX NÚM. 12 

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 

1.  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Pla serà d’aplicació a totes les obres necessàries per l’execució del “Projecte 

constructiu d’un aparcament superficial i urbanització del carrer Bolívia al barri de 

Provençals del Poblenou de Barcelona”. 

Les obres a realitzar per a materialitzar aquest Projecte comprenen les següents 

activitats, 

  1.- Treballs previs i enderrocs. 

  2.- Moviment de terres. 

  3.- Obres de sanejament i drenatge. 

  4.- Obres de fàbrica. 

  5.- Paviments i revestiments. 

  6.- Instal·lacions. 

         7.- Mobiliari urbà. 

A la memòria del projecte es descriu detalladament l’abast d’aquestes activitats, quedant 

perfectament definides als plànols que formen el document núm. 2 del projecte i les seves 

condicions d’execució en les especificacions contingudes al document núm. 3 plec de 

condicions tècniques. 

2. CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS EN L’OBRA 

Durant la realització de les obres, els residus més significatius que es generaran seran els 

relatius a la excavació per a la formació de la base dels nous paviments i als enderrocs de 

tots els elements afectats en la superfície d’actuació. Tots aquests materials seran 

carregats i transportats a l’abocador, aplec, centre de reciclatge, planta de compostatge o 

abocador específic i seran tractats adientment. 

En definitiva, els residus originats en el “Projecte constructiu d’un aparcament superficial i 

urbanització del carrer Bolívia al barri de Provençals del Poblenou de Barcelona”, es poden 

classificar en quatre grans grups, 

- Residus procedents de la retirada de l’enjardinament i dels equipaments existents. Son 

els productes derivats de les activitats prèvies necessàries per alliberar l’àrea ocupada 

per la construcció. 

- Residus procedents dels enderrocs. Aquests residus corresponen a l’enderroc 

d’aglomerats, ferms i paviments actuals a la zona d’actuació i a l’extracció dels 

elements d’urbanització de la seva superfície. 
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- Residus procedents de l’excavació. Son les terres resultants de les excavacions 

definides al projecte, tan a cel obert, en desmunt o trinchera, com en rasa o pou. 

- Residus de construcció: Són els relatius als sobrants dels materials utilitzats en l’obra, 

així com els residus dels seus embalatges. 

Donades les característiques concretes de l’obra, no es planteja en principi la generació de 

materials potencialment perillosos que continguin substàncies contaminants o tòxiques i 

que requereixin tractaments específics o una deposició controlada. 

De la mateixa forma i durant l’explotació de l’obra no es preveu la generació de cap tipus 

de residu derivat del seu normal funcionament. 

3. VOLUM DELS RESIDUS EN L’OBRA 

El volum de residus que s’estima es produiran durant la fase d’obra ve determinat pel 

document d’amidaments del projecte que, diferenciat per categories, es resum a la següent 

taula, 

 

Activitat Tipus de residu Volum aproximat 

Excavacions Terres i sòls 2.560 m
3
 

Demolicions 
Formigó en massa 

Material asfàltic 

 355 m
3 

2.290 m
3
 

Runa procedent 

de la construcció 

Restes de formigons 

Elements metàl·lics 

Restes ceràmics 

Elements plàstics 

Envasos de cartró 

Petit material elèctric 

420 m
3
 

 

4. SELECCIÓ I DESTÍ DELS RESIDUS 

La selecció dels materials es realitzarà directament en obra, emmagatzemant les runes i 

demes residus en contenidors específics i es carregaran als camions pel seu transport a 

l’abocador. 

Tots aquets materials, terres i runes seran traslladats a abocadors autoritzats per 

l’Administració (Generalitat, Ajuntament, etc.) segons la seva naturalesa, exigint-ne al 

transportista els corresponents certificats indicant la naturalesa i el volum dels residus així 

com les dades de l’abocador autoritzat. No es podrà retirar ningun material procedent de 

l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador per la direcció d’obra. 
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Els preus unitaris definits per les diferents partides en el projecte ja s’han establerts tenim 

en compte els cànons i demés taxes que tingui de pagar el contractista per qualsevol 

concepte a l’abocador, per la qual cosa sense no s’acceptarà cap increment del cost per 

aquest concepte. 

El contractista farà lliurament a la propietat dels corresponents certificats dels abocaments 

efectuats per l’empresa autoritzada, indicant l’abocador, ubicació, volum i pes del material, 

així com les seves característiques i classificació. 

5. LOCALITZACIÓ DELS ABOCADORS 

A continuació s’inclouen els abocadors i zones de gestió de residus urbans i de construcció 

que es troben més pròxims a la zona del projecte. 

 PLANTA DE TRANSVASSAMENT DE BARCELONA 

Pol. Ind. Zona Franca, c/sector B c/ D60, 08040 Barcelona. 

Tipus de residu, Runes i gestor industrial. 

 DIPÒSIT CONTROLAT DE BARCELONA 

Port de Barcelona. Moll d’Inflamables, 08039 Barcelona. 

Tipus de residu, Gestió marítima de terres i runes i planta de reciclatge. 

Altres punts possibles on dipositar les terres sobrants de l’excavació són les canteres 

actives amb restauració integrada. Tot seguit s’enumeren les més properes a l’obra. 

 MAS COMAS 

Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge 84/0382. 

Codi extern Dep. Indústria o Junta d’Aigües 001380. 

Empresa explotadora, DESCALS JUNC, EVARISTO. 

Recurs explotat, Sorres. 

Situació actual, Activitat englobada en una nova explotació. 

Municipi, El Prat de Llobregat. 

 UTONKA, S.A. 

Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge 84/0577. 

Codi extern Dep. Indústria o Junta d’Aigües 2143. 

Empresa explotadora, UTONKA S.A. 

Recurs explotat, Graves. 

Situació actual, Activitat en actiu amb restauració integrada. 

Municipi, Sant Boi de Llobregat. 

 SOT JORDI 

Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge 92/1753. 

Codi extern Dep. Indústria o Junta d’Aigües 2709. 

Empresa explotadora, ÁRIDS GARRIGOSA, S.A. 

Recurs explotat, Graves. 
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Situació actual, Activitat en actiu amb restauració integrada. 

Municipi, Santa Coloma de Cervelló. 

 DILUVIAL 

Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge 84/0457. 
Codi extern Dep. Indústria o Junta d’Aigües 003942. 
Empresa explotadora, CANTERAS FOJ S.A. 
Recurs explotat, Argiles. 

Situació actual, Activitat amb afecció pendent de regulació. 

Municipi, Sant Feliu de Llobregat. 

 SANSON 

Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge 85/0873. 

Codi extern Dep. Indústria o Junta d’Aigües 107. 

Empresa explotadora, HORMICEMEX. 

Recurs explotat, Calcàries. 

Situació actual, Activitat en actiu amb restauració integrada. 

Municipi, Sant Feliu de Llobregat. 

Durant l’explotació de l’aparcament no es preveu la generació de cap tipus de residu 

derivat del seu normal funcionament. 

6. LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA 

Com legislació de referència per la gestió dels residus que es generen durant l’obra, es 

tindran en compte les següents. 

 

03-ES-0304/02-0043 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la Llista Europea de Residus. 

S’estableix que la consideració com a residus perillosos dels residus d’envasos s’ajustarà 

a allò establert en la Llista Europea de Residus (Annex 2 d’aquesta Ordre). 

 

03-ES-1481/01-0025(02) 

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit controlat. 

No s’admetran en cap abocador els residus següents. Residus que, en condicions 

d’abocament, siguin explosius, corrosius, oxidants, fàcilment inflamables, inflamables o 

infecciosos, segons allò disposat en el Reial Decret. A partir del 16 de juliol de 2003, 

pneumàtics usats sencers, amb exclusió dels pneumàtics utilitzats com a elements de 

protecció de l’abocador i a partir del 16 de juliol del 2006, pneumàtics usats trossejats. 

Qualsevol altre residu que no compleixi els criteris d’admissió establerts en l’annex II del 

Reial Decret. 
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Només podran dipositar-se en abocador residus prèviament tractats, excepte en el cas 

d’inerts i de residus el tractament dels quals no disminueixi la seva quantitat o perillositat. 

S’estableixen el requisits que han de complir els elements perillosos per a la seva admissió 

en abocadors de residus perillosos i els que es poden admetre en els abocadors de 

residus no perillosos. Així mateix, s’especifiquen els criteris d’admissió per als residus 

inerts. 

 

03-ES-1378/99-0206 

Real Decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i 

gestió dels policlorobifenils, policlororoterfenils i dels aparells que els continguin. 

Abans de l’1 de gener del 2011 s’han de descontaminar o eliminar els aparells que 

continguin més de 5 dm
3
 de PCB (transformadors, només si contenen més de 500 ppm). 

El mètode oficial per a l’anàlisi de PCB és la norma UNE 61619. 

Abans de l’1 de setembre de l’any 2000 s’ha de declarar la possessió d’aparells amb més 

d’1 dm
3
 de PCB. Els aparells s’han d’etiquetar. 

S’han de comunicar les operacions de descontaminació, eliminació o manipulació 

d’aquests aparells en el mes següent a la seva realització. 

Està prohibit separar PCB de substàncies que els continguin amb vistes a la seva 

reutilització i reomplir aparells que continguin PCB amb PCB. 

Els PCB i els aparells que els continguin, s’emmagatzemaran en zones estanques capaços 

de retenir possibles fuites. 

 

03-ES-0010/98-0096 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, sobre gestió de residus. 

Les activitats generadores de productes que poden donar lloc a residus perillosos, les 

activitats productores d’aquests residus i les activitats de gestió, importació o intermediació 

dels mateixos, han d’estar autoritzades. 

Els posseïdors de residus estan obligats a lliurar-los a un gestor autoritzat per a la seva 

valorització o eliminació. 

Està prohibit abandonar, abocar o eliminar els residus de forma incontrolada. 

Els posseïdors de residus urbans han de lliurar-los a les Entitats Locals. 

Es prohibeix barrejar residus perillosos. 

S’ha de mantenir actualitzada la documentació indicada en aquesta Llei. 

Els causants de la contaminació de sòls estan obligats a realitzar las operacions de neteja i 

recuperació; subsidiàriament respondran els posseïdors i els propietaris no posseïdors.  
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03-ES-0952/97-0160 

Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a l’execució 

de la Llei 20/1986, de 14 de maig, sobre residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant Reial 

Decret 833/1988, de 20 de juliol. 

Aquest Reial Decret complementa i modifica el Reglament de residus tòxics i perillosos. El 

principal canvi consisteix en la introducció d’un nou criteri per a la consideració dels 

residus com a perillosos, junt amb la incorporació de la llista comunitària de residus 

perillosos i la substitució de les taules mitjançant les que s’identifiquen i codifiquen els 

residus perillosos. 

 

03-ES-28.02/89-0057 

Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats. 

El productor d’olis usats haurà d’emmagatzemar-los en condicions satisfactòries, evitant 

les mescles amb aigua o altres residus no oliginosos, dipositant-los en instal·lacions que 

permetin la conservació fins la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada. 

L’envasa’t i etiquetatge hauran de complir les normes establertes (evitant pèrdues i amb 

etiquetatges clars i llegibles). 

Està prohibit abocar olis usats en les aigües o en el sòl. 

Els olis usats han de lliurar-se a gestor autoritzat. 

Els olis usats que continguin més de 50 ppm de PCB's o PCT's es regeixen per la 

regulació específica que s’aplica a aquestes substancies.  

 

03-ES-0833/88-0182 

Reial Decret 833/1988, 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la 

Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

Les activitats de producció i gestió de residus requereixen autorització administrativa. 

Els productors i gestors de residus perillosos presentaran anualment una declaració o 

memòria d’activitats. 

Els petits productors de residus perillosos estaran inscrits en el corresponent registre. 

L’envasa’t, etiquetatge, emmagatzematge i trasllat de residus perillosos ha de realitzar-se 

en condicions específiques. 

El trasllat de residus perillosos està sotmès al regim de seguiment i control i requereix 

tramitar els següents informes, document d’acceptació, notificació de trasllat i document de 

control i seguiment. 

Els productors, transportistes i gestors de residus perillosos han de mantenir un registre 

sobre els residus perillosos que maneguen. 
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Tots els documents implicats en els tràmits de gestió han de mantenir-se arxivats durant 

un període de 5 anys.  

 

03-CA-0161/01-3414; 03-CA-0201/94-1931 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció. 

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador de les runes i altres residus de la construcció. 

El productor i posseïdor de residus ha de lliurar-los a un gestor autoritzat. 

El sol·licitant de la llicència d’obres ha de presentar a l’Ajuntament un document 

d’acceptació dels residus per part del gestor i, al finalitzar l’obra, un certificat del gestor de 

la quantitat i tipus de residus Iliurats. 

El gestor estarà inscrit en el Registre de gestors de residus de deixalles de la Junta de 

Residus. 

El projecte per a sol·licitar la llicència d’enderroc, excavació o construcció ha d’incloure 

dades relatives als tipus i les quantitats de residus que es generaran i les previsions per a 

la gestió dels mateixos. 

 

03-CA-0093/99-2865; 03-CA-0219/01-3447 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

Decret 219/2001, d' 1 d’agost, pel que es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

Els productors de residus han de comunicar el cessament de la seva activitat o la 

modificació de les dades inscrites en el Registre de productors de residus industrials. 

Els productors i posseïdors de residus han de mantenir actualitzat el seu propi registre de 

residus. 

Els productors de residus industrials han de presentar a la Junta de Residus una 

declaració anual de producció dels mateixos. 

El productor de residus industrials ha de designar un responsable dels mateixos i 

comunicar el seu nomenament a la Junta de Residus. 

La gestió dels residus es controla mitjançant la tramitació de la documentació corresponent 

(fitxa d’acceptació, fulla de seguiment, fitxa de destí i/o justificant de recepció). 
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03-CA-0001/97-2307 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

Regula les condicions tècniques i administratives que han de complir tots els dipòsits 

controlats de residus. No poden dipositar-se cap dels residus mencionats a I'annex II del 

Decret Legislatiu 2/1991, en l’article 32 de la Llei 6/1993, reguladora dels residus i 

qualsevol altre residu que no compleixi amb els criteris d’acceptació de residus especificats 

en l’annex 1 d’aquest Decret, excepte quan es tracti d’un monodipòsit controlat. 

 

03-CA-0006/93-1776 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus. 

Afecta a tots els residus originats a Catalunya i els que es gestionen dins de l’àmbit 

territorial. Queden exclosos els radioactius, els de recursos minerals i de cantera, els 

d’explotacions agrícoles i ramaderes no perilloses, els d’explosius desclassificats, les 

aigües residuals i els efluents gasosos. 

Els productors i posseïdors de residus reciclables han de reciclar-los o lliurar-los a 

recicladors inscrits en el Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

Els residus municipals no han d’incorporar matèries o substancies perilloses.  

 

03-CA-0002/91-1498 

Decret legislatiu 2/19, de 26 de setembre, pel qual s’aprova el refós dels texts legals 

vigents en matèria de residus industrials. 

El projecte tècnic que acompanya la sol·licitud de llicència municipal d’activitats 

classificades ha d’incloure un estudi sobre els residus que genera l’activitat. 

Els costos d’eliminació dels residus industrials són a càrrec del promotor o posseïdor dels 

residus. 

Els productors i posseïdors de residus industrials especials han de portar un registre amb 

les dades dels mateixos. 

Els residus industrials especials han d’envasar-se de forma que quedin identificats. 

 

03-CA-06.09/88-1055 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d’olis 

usats. 

Els olis usats han de ser lliurats a plantes de tractament, reciclatge o eliminació. 
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No s’han de barrejar olis usats amb PCB's ni PCT's. Els olis amb més de 50 ppm 

d’aquestes substancies es consideren PCB/PCT. 

Els olis contaminats amb substancies que els converteixin en tòxics i perillosos, es regiran 

per les normes aplicables a aquest tipus de residus. 

 

03-CA-09.09/86-0757 

Ordre de 9 de setembre de 1986, sobre la limitació de l’ús de PCB i PCT. 

Es prohibeix l’ús d’aparells i fluids que continguin PCB’s (excepte els mono i diclorats) o 

PCT’s en concentracions superiors al 0,01 % en pes en instal·lacions industrials, 

exceptuant les que estiguessin en servei el 9/9/86, en les que s’autoritza el seu ús i la 

reposició en operacions de manteniment per a completar el nivell d’ompliment. 
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ANNEX NÚM. 13 

PLA D’OBRA 

 

 

El present annex té per objecte la definició de la planificació d’obra, on es precisen els 

inicis i duracions de les respectives activitats a desenvolupar durant les obres que figuren 

en el “Projecte Constructiu d’un Aparcament superficial i urbanització del carrer Bolívia al 

barri de Provençals del Poblenou de Barcelona”. 

La duració estimada de les obres és de 6 mesos i mig. 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Construcció de l'aparcament i urbanització del carre r 139 días lun 03/09/12 vie 15/03/13

2 Treballs previs i enderrocs 17 días lun 03/09/12 mié 26/09/12

3 Enderroc murs i pavimentació 12 días lun 03/09/12 mié 19/09/12

4 Esbrossada del terreny 5 días mié 19/09/12 mié 26/09/12

5 Moviment de terres 11 días mié 26/09/12 jue 11/10/12

6 Excavació i anivellament del terreny 8 días mié 26/09/12 lun 08/10/12

7 Refi i compactació de la base 3 días lun 08/10/12 jue 11/10/12

8 Sanejament i drenatge 32 días jue 11/10/12 lun 26/11/12

9 Excavació de rases i pous 10 días jue 11/10/12 jue 25/10/12

10 Formació d'embornals 9 días vie 19/10/12 jue 01/11/12

11 Col·locació dels tubs i col·lectors 10 días jue 25/10/12 jue 08/11/12

12 Formació de pous i escomeses 7 días jue 08/11/12 lun 19/11/12

13 Terraplenat de rases 5 días lun 19/11/12 lun 26/11/12

14 Xarxa d'aigua potable 5 días lun 26/11/12 lun 03/12/12

15 Instal·lació d'enllumenat 43 días jue 11/10/12 mar 11/12/12

16 Excavació de rases 4 días jue 11/10/12 mié 17/10/12

17 Col·locació de tubs i pasos de serveis 7 días lun 15/10/12 mié 24/10/12

18 Formació de pericons 5 días mié 24/10/12 mié 31/10/12

19 Terraplenat de rases 3 días mié 31/10/12 lun 05/11/12

20 Formació de fonaments 4 días lun 05/11/12 vie 09/11/12

21 Muntatge decolumnes i equips d'enllumenat 10 días vie 09/11/12 vie 23/11/12

22 Disposició i connexió del quadre d'enllumenat 2 días vie 23/11/12 mar 27/11/12

23 Estesa i connexió de les xarxes 10 días mar 27/11/12 mar 11/12/12

24 Xarxa de baixa tensió 10 días mar 11/12/12 mar 25/12/12

25 Xarxa de CTTV 5 días mar 11/12/12 mar 18/12/12

26 Rebliment i compactació de tot-ú 15 días mar 25/12/12 mar 15/01/13

27 Rebliments i compactació de tot-ú 15 días mar 25/12/12 mar 15/01/13

28 Pavimentació 42 días mié 09/01/13 vie 08/03/13

29 Col·locació de vorades i rigoles 8 días mié 09/01/13 lun 21/01/13

30 Formació base de voreres 5 días lun 21/01/13 lun 28/01/13

31 Estesa de paviment asfàltic 8 días lun 28/01/13 jue 07/02/13

32 Formació d'accessos 5 días jue 07/02/13 jue 14/02/13

33 Col·locació de tancaments 15 días jue 07/02/13 jue 28/02/13

34 Pavimentació de voreres 15 días vie 15/02/13 vie 08/03/13

35 Pintat senyalització horitzontal 10 días jue 07/02/13 jue 21/02/13

36 Col·locació senyalització vertical 7 días jue 07/02/13 lun 18/02/13

37 Serveis 16 días jue 07/02/13 vie 01/03/13

38 Muntatge caseta control 6 días jue 07/02/13 vie 15/02/13

39 Muntatge caseta de serveis 10 días vie 15/02/13 vie 01/03/13

40 Elements urbans 4 días vie 08/03/13 jue 14/03/13

41 Plantacions 5 días vie 08/03/13 vie 15/03/13

42 Finalització d'obra 0 días vie 15/03/13 vie 15/03/13

43 Control de qualitat 139 días lun 03/09/12 vie 15/03/13

44 Seguretat i salut 139 días lun 03/09/12 vie 15/03/13

15/03
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1.- MEMÒRIA 

1.1.- OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució de 

l’obra objecte del contracte, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i 

malalties professionals, així com els derivats dels treballs de conservació, entreteniment i 

manteniment que es realitzin durant el temps de garantia, a l’hora que es defineixen els 

locals preceptius d’higiene i benestar dels treballadors. 

Serveix per a donar les directrius bàsiques al contractista per a portar a terme la seva 

obligació de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions 

compreses en aquest Estudi. Per això els errors u omissions que poguessin existir al 

mateix, mai podran ser reclamades pel contractista. 

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota 

la coordinació del “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”. 

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 

1627/1997, de  

24 d’octubre (B.O.E. nº 256 de 25 d’octubre de 1997), pel qual s’implanta l’obligatorietat de 

la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut al treball als projectes d’edificació i obres 

públiques. 

D’acord amb el citat articulat el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa i abans 

de l’inici dels treballs, al “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de 

l’obra”, mantinguin-se desprès de l’aprovació una còpia a la seva disposició a l’obra. Altra 

còpia es remetrà al Comitè de Seguretat i Salut i, al seu defecte, als representants dels 

treballadors. Serà document d’obligada presentació enfront l’autoritat laboral encarregada 

de concedir l’obertura del centre de treball i estarà també a disposició permanent de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de 

Seguretat i Salut per a la realització de les seves funcions. 

L’objecte de l’Estudi és el següent, 

 Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

 Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims. 

 Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del 

personal. 

 Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

 Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 

 Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur de 

la maquinària que se li encomanen. 

 Fixar les mides de renovació de l’aire i d’evacuació de les aigües que es precisen. 

 Assegurar els primers auxilis i el trasllat dels ferits als centres mèdics corresponents. 
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 Regular la creació dels Òrgans de Seguretat i Salut a l’obra. 

Igualment s’implanta l’obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que 

l’esmentat Reial Decret 1627/1997 li concedeix, essent el “Coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” l’encarregat d’enviar les còpies de les 

anotacions que s’hi escriguin als diferents destinataris. Es responsabilitat del contractista 

l’execució correcta de les actuacions preventives fixades al Pla responent solidàriament de 

les conseqüències que es derivin de la no consideració de les mesures previstes per part 

dels subcontractistes o similars, respecte a les inobservances que foren a ells imputables. 

Tant el “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” com la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social podran comprovar en qualsevol moment l’execució 

correcta i concreta de les mesures previstes al Pla. 

1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

1.2.1.- Descripció de l'obra 

Les obres a realitzar són les corresponents al “Projecte constructiu d’un aparcament 

superficial i urbanització del carrer Bolívia al barri de Provençals del Poblenou de 

Barcelona”, comprenen les següents activitats, 

  1.- Treballs previs. 

  2.- Moviment de terres. 

  3.- Paviments. 

  4.- Sanejament i drenatge. 

  5.- Equipaments. 

  6.- Instal·lacions. 

1.2.2.- Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

Pressupost 

El pressupost d’execució material d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és de  

19.834,09 Euros (€). 

Termini d'execució 

El termini d'execució considerat és de 6 mesos i mig. 

Personal previst 

Es preveu un nombre de persones màxim de 12 operaris. 

1.3.- PRINCIPIS GENERALS 

De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, els principis de 

l’acció preventiva que es recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra 

i, en particular, en les següents activitats, 

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
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 L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 

 El manteniment i el control previ i periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris 

per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que pugessin afectar a 

la seguretat i salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i runes. 

 L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i possibles treballadors 

autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra. 

1.4.- RISCOS 

Relació no exhaustiva dels treballs que poden implicar riscos especials per a la seguretat i 

la salut dels treballadors, 

 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d’alçària, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, pels 

procediments aplicats o per l’entorn del lloc de treball. 

 Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposin un risc d’especial 

gravetat o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 

legalment exigible. 

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques. 

 Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

 Obres d’excavació, perforació i altres treballs que suposin moviment de terres. 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar estructures metàl·liques o elements 

prefabricats. 

1.4.1.- Riscos professionals 

Riscos professionals de caràcter general més freqüents, 

 Empresonament per màquines i vehicles. 

 Enrotllament per màquines i vehicles. 

 Caigudes de persones a nivell. 

 Caigudes de persones a diferent nivell. 

 Caigudes de materials o d’eines. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 14.- ESTUDI SEGURETAT I SALUT                                                                                                  Pàg. 8 

 Projeccions de partícules als ulls. 

 Contusions i torçades en peus i mans. 

 Ferides punxants en peus i mans. 

 Ferides per màquines talladores. 

 Erosions i contusions en la manipulació de materials. 

 Sobreesforços. 

 Pols i/o sorolls. 

 Empresonament per lliscament. 

 Intoxicacions. 

 Electrocucions. 

 Explosions imprevistes o incendi. 

1.4.2.- Riscos de danys a tercers 

Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs poden venir produïts per la 

circulació de terceres persones alienes a l’obra un cop iniciades les activitats. Per allò es 

considerarà zona de treball aquella on es desenvolupin màquines, equips i operaris 

treballant i zona de perill una franja de 25 metres al voltant de la primera zona. 

Els riscos de danys a tercers poden ser els següents, 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Caigudes de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d’objectes i materials. 

 Projeccions de partícules i objectes. 

 Atropellament. 

1.5.- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

Les obligacions previstes en el present article s’aplicaran sempre que lo exigeixin les 

característiques de l’obra o de l’activitat, les circumstàncies del treball o qualsevol risc 

previsible. 

1.- Estabilitat i solidesa 

   Es controlarà de forma apropiada i segura l’estabilitat dels materials i equips i, en 

general, de tot element que en qualsevol desplaçament pogués afectar a la 

seguretat i a la salut dels treballadors. 

 L’accés a qualsevol superfície que no ofereixi una resistència suficient sols 

s’autoritzarà en cas de que es proporcionin equips o mitjans apropiats per a que el 

treball es realitzi de manera segura. 
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2.- Caigudes d’objectes 

 Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d’objectes o materials, per a 

allò s’utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció 

col·lectiva. 

 Quan sigui necessari, s’establiran passos coberts o s’impedirà l’accés a les zones 

perilloses. 

 Els materials d’aplec, equips i eines de treball es col·locaran o emmagatzemaran 

de forma que s’eviti el seu desplom, caiguda o bolcada. 

3.- Caigudes d’altura 

 Els treballs en alçària sols podran efectuar-se, en principi, amb l’ajuda d’equips 

concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com baranes, 

plataformes o xarxes de seguretat. 

 L’estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de 

protecció es verificaran prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i 

cada vegada que les seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per 

una modificació, període de no utilització o qualsevol altre circumstància. 

4.- Instal·lacions, màquines i equips 

 Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en l’obra s’ajustaran a lo disposat en 

la seva normativa específica. 

En tot cas i llevat de disposicions específiques de la normativa citada, les 

instal·lacions, màquines i equips compliran les condicions que s’assenyalen en els 

següents punts. 

 Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, 

   1º Estaran ben dissenyades i construïdes, tenint en compte, així com sigui 

possible, els principis de l’ergonomia. 

   2º Es mantindran en bon estat de funcionament. 

   3º S’utilitzaran exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats. 

   4º Es manejaran per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

 Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i equips per al moviment de 

terres i la manipulació de materials rebran una formació especial. 

 Les maquinaries per a moviment de terres i manipulació de materials estaran 

equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra 

l’aixafament en cas de bolcada de la màquina i contra la caiguda d’objectes. 
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5.- Moviment de terres, excavacions, perforacions i treballs subterranis 

 Abans de començar els treballs de moviment de terres s’adoptaran les mesures 

necessàries per a localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i 

demés sistemes de distribució. 

 En les excavacions, perforacions i treballs subterranis es prendran les precaucions 

adequades, 

   1º Per a prevenir els riscos de sepultament per despreniment de terres, 

caigudes de persones, terres, materials o objectes, mitjançant sistemes 

d’estrebada, blindatge, calçat, talussos o altres mesures necessàries. 

   2º Per a prevenir la irrupció accidental d’aigua, mitjançant els sistemes o 

mesures adequades. 

   3º Per a garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera 

que es mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o 

nociva per a la salut. 

   4º Per a permetre que els treballadors puguin posar-se a estalvi en cas de que 

es produeixi un incendi, una irrupció d’aigua o la caiguda de materials. 

 Es preveuran vies segures per a entrar i sortir de l’excavació. 

 Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es 

mantindran allunyats de les excavacions o s’adoptaran les mesures adequades, en 

el seu cas, mitjançant la construcció de barreres per a evitar la seva caiguda en les 

mateixes o l’ensorrament del terreny. 

6.- Estructures metàl·liques i elements prefabricades 

 Les estructures metàl·liques o prefabricades i el seus elements o els suports 

temporals i els estintolaments sol es podran muntar o desmuntar sota vigilància, 

control i direcció d’una persona competent. 

 Els suports temporals i els estintolaments es dissenyaran, calcularan, muntaran i 

mantindran de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a que siguin 

sotmesos. 

 S’adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els 

perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l’obra. 
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7.- Vies de circulació i zones perilloses 

 Les vies de circulació estaran situades, condicionades i preparades de manera que 

es puguin utilitzar fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l’ús al que se’ls hagi 

destinat i de forma que els treballadors emprats en les proximitats d’aquestes vies 

de circulació no corrin cap risc. 

 Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de 

mercaderies, incloses aquelles en les que es realitzin operacions de càrrega i 

descàrrega, es calcularan d’acord amb el número de persones que puguin utilitzar-

les i amb el tipus d’activitat. 

Quan s’emprin mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una 

distància de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les demés 

persones que puguin estar presents en la zona. 

Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i 

manteniment. 

 Les vies de circulació destinades als vehicles es situaran a una distància suficient 

dels passos de vianants i de les sortides d’emergència. 

8.- Vies i sortides d’emergència 

 Les vies i sortides d’emergència romandran expedites i desembocaran lo més 

directament possible en una zona de seguretat. 

 En cas de perill, tots els llocs de treball s’hauran de poder evacuar ràpidament i en 

condicions de màxima seguretat per als treballadors. 

 El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència 

s’establiran en funció de l’ús, dels equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, 

així com del número màxim de persones que puguin estar present en ells. 

 Les vies i sortides específiques d’emergència es senyalitzaran conforme al Reial 

Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut al treball. Dita senyalització es fixarà en llocs 

clarament visibles i tindrà la resistència adequada. 

 Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació que donin accés a 

elles, no hauran d’estar obstruïdes per cap objecte, de forma que es puguin utilitzar 

en qualsevol moment sense traves. 

9.- Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia 

 La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ajustarà a lo disposat en la seva 

normativa específica. 

En tot cas i llevat de disposicions específiques de la normativa citada, dita 

instal·lació haurà de satisfer les condicions que s’assenyalen a continuació, 
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 Les instal·lacions es plantejaran i utilitzaran de manera que no comportin perill 

d’incendi ni d’explosió i de forma que les persones quedin degudament protegides 

contra els riscos d’electrocució per contacte directe o indirecte. 

 L’elecció del material i dels dispositius de protecció tindran en compte el tipus i la 

potencia de l’energia subministrada, les condicions dels factors externs i la 

competència de les persones que tinguin accés a les instal·lacions. 

 Les instal·lacions existents abans del començament de l’obra estaran clarament 

localitzades, verificades i assenyalades. 

 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèries que puguin afectar a la seguretat en 

l’obra serà necessari desviar-les fora del recinte de l’obra o deixar-les sense tensió. 

Si això no fos possible, es col·locaran barreres o avisos per a que els vehicles i les 

instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas de que els 

vehicles de l’obra haguessin de circular sota l’estesa, s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència i una protecció de delimitació d’altura. 

10.- Il·luminació 

 Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l’obra disposaran de llum 

natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no 

sigui suficient la llum natural. En el seu cas, s’utilitzaran punts d’il·luminació 

portàtils amb protecció antixocs. 

 Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treballs i de les vies de 

circulació es col·locaran de tal manera que la il·luminació resultant no representi un 

risc d’accident per als treballadors. 

11.- Detecció i lluita contra incendis 

 Es dotarà a l’obra d’un número suficient de dispositius i equips de lluita contra 

incendis. Aquests dispositius es verificaran i mantindran amb regularitat, realitzant, 

a intervals prefixats, proves i exercicis de simulació. 

 Els equips no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i 

manipulació. Es senyalitzaran conforme al Reial Decret sobre senyalització de 

seguretat i salut en el treball. Dita senyalització es fixarà en llocs clarament visibles 

i tindrà la resistència adequada. 

12.- Exposició a riscos particulars 

 Els treballadors disposaran d’aire net en quantitat suficient tenint en compte els 

mètodes de treball i les càrregues físiques imposades. 

 Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors ni a factors externs 

nocius (per exemple, gasos, vapors, pols). 

 S’eliminarà amb rapidesa tot dipòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués 

comportar un risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de 

l’aire que respiren. 
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13.- Factors atmosfèrics 

 Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin 

comprometre la seva seguretat i salut. 

 La temperatura ha de ser l’adequada per a l’organisme humà durant el temps de 

treball, quan les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de 

treball que s’apliquin i les càrregues físiques imposades als treballadors. 

 La temperatura dels locals de descans, de les zones per al personal de guàrdia, 

dels serveis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis es controlarà 

en funció de l’ús específic dels esmentats locals. 

 

14.- Primers auxilis 

 Serà responsabilitat del contractista garantir que els primers auxilis puguin prestar-

se en tot moment per personal amb la suficient formació per a allò. Així mateix, 

haurà d’adoptar les mesures necessàries per a garantir l’evacuació, a fi de rebre 

cura mèdica, dels treballadors accidentats o afectats per una sobtada indisposició. 

 Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i materials de 

primers auxilis indispensables i tindran fàcil accés per a lliteres. Es senyalitzaran 

conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el número de telèfon del 

servei d’urgència. 

15.- Serveis higiènics 

 En l’obra els treballadors disposaran d’aigua potable i, en el seu cas, d’una altre 

beguda apropiada no alcohòlica, en quantitat suficient, tant als locals que ocupin 

com a prop dels llocs de treball. 

 Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva 

disposició vestuaris adequats. Els vestuaris seran de fàcil accés, amb les 

dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions que permetin a cada 

treballador posar a assecar la seva roba. 

Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de poder disposar 

d’un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes personals sota clau. 

 Quan el tipus d’activitat o la salubritat lo requereixin, es posaran a disposició dels 

treballadors dutxes apropiades i en número suficient. Les dutxes disposaran 

d’aigua corrent, calent i freda. 

Quan no siguin necessàries les dutxes, es col·locaran lavabos apropiats amb aigua 

corrent, calent si es precisa, a prop dels llocs de treball i dels vestuaris. 
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 En les proximitats dels llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de 

les dutxes o lavabos, existiran locals especials equipats amb un número suficient 

de retrets i de lavabos. 

 Els vestuaris, dutxes, lavabos i retrets estaran separats per a homes i dones, 

excepte que es prevegi una utilització per separat dels mateixos. 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals en condicions adequades, es 

destinarà un treballador amb la dedicació necessària. 

 En l’obra existiran instal·lacions específiques per a que els treballadors pugin 

menjar i, en el seu cas, per a preparar els seus dinars amb garanties de seguretat i 

salut. 

16.- Disposicions varies 

 Els accessos i tot el perímetre de l’obra es tancaran i senyalitzaran de manera 

visible i identificable, prohibint-se el pas a l’obra de tota persona aliena a la 

mateixa. Per al compliment d’aquesta disposició es destinarà un treballador-vigilant 

amb la dedicació necessària. 

 Els treballs d’enderrocament, demolició o perforació que puguin suposar un perill 

per als treballadors s’estudiaran, planificaran i emprendran sota la supervisió d’una 

persona competent i es realitzaran adoptant les precaucions, mètodes i 

procediments apropiats. 

1.6.- PREVENCIÓ DE RISCOS 

L’organització del treball es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la 

màxima possible, tenint en compte les disposicions indicades en l’art. 1.5. 

1.6.1.- Proteccions individuals 

Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents, 

 Casc de seguretat no metàl·lic, classe N, aïllant per a baixa tensió, per a tots els 

operaris, inclosos els visitants. 

 Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que manegui càrregues pesades. 

 Guants d’ús general, de cuiro i anti-tall per la manipulació de materials i objectes. 

 Ulleres contra impactes i anti-pols en totes les operacions en que poguessin produir-se 

despreniments de partícules. 

 Protectors auditius. 

 Careta anti-pols i filtres. 

 Granotes, de color groc i viu. 

 Roba i botes d’aigua homologades. 

 Equip per a soldador, guants, maneguets, mandril, polaines, pantalla, etc. 

 Armilles reflectants per al personal de protecció. 
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1.6.2.- Proteccions col·lectives 

Senyalització general 

 Disc d’avís d’obra i senyals d’obligatorietat de l’ús de casc, cinturó de seguretat, 

caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment, càrregues suspeses, incendi 

i explosions. 

 Entrada i sortida de materials. 

 Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc i prohibit aparcar. 

 Senyal informativa de localització de farmaciola i d’extintor. 

 Cinta de abalisament. 

 

 

Instal·lació elèctrica 

 Conductors de protecció i piques de posta a terra. 

 Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per a enllumenat i de 300 mA per a 

força. 

 Pòrtics de protecció de línies elèctriques. 

Protecció contra incendis i explosions 

 Extintors portàtils del tipus o marca homologats segons la norma NBE CPI-96. 

Proteccions específiques 

 Avisador acústic en màquines. 

 Escales i passarel·les independents per a l’accés del personal al tall. 

 Baranes de protecció. 

 Senyalització mitjançant cinta d’abalisament reflectant i senyals indicatives de risc de 

caiguda a diferent nivell. 

 Baranes rígides en el límit de les plataformes de treball. 

 Plataformes de treball amb un mínim de 60 cm d’ample. 

 Carro porta-ampolles. 

 Vàlvules antiretrocés en mànegues. 

Així com totes les disposicions indicades en l’art. 1.5. 

1.6.3.- Prevenció de riscos de danys a tercers 

S’analitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la 

mateixa col·locant tancaments rígids, senyalització adequada i demés mesures 

necessàries. 

Pel acompliment d’aquesta disposició es destinarà durant tota l’obra un treballador-vigilant 

amb la dedicació que sigui precisa. 
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1.7.- SERVEI MÈDIC, RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 

El contractista haurà de disposar d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat, 

segons el Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa, Ordre Ministerial del 21 de 

novembre de 1959. 

Tots els operaris que treballin a l’obra objecte d’aquest contracte hauran de passar un 

reconeixement mèdic previ a la seva admissió, que serà repetit en el període d’un any. 

La farmaciola es trobarà en un local net i adequat i estarà senyalitzada convenientment. La 

farmaciola romandrà  tancada, però no sota clau o cadenat per no dificultar l’accés al 

material d’urgència. La persona que ho atengui habitualment, a més a més dels 

coneixements mínims necessaris i de la seva pràctica, estarà preparada, en cas 

d’accident, per redactar un comunicat de farmaciola que posteriorment, amb més dades, 

servirà per realitzar el comunicat intern de l’empresa i, ulteriorment, si fos precís, com a 

base per a la redacció del comunicat oficial d’accident. 

En qualsevol cas el contingut mínim i els mitjans amb els quals ha de comptar la 

farmaciola serà el previst en la Circular núm. 27 de novembre de 1974, sobre farmacioles 

d’empreses. 

La persona habitualment encarregada del seu ús refarà, immediatament, el material 

utilitzat. Independentment d’això es revisarà mensualment la farmaciola reposant o 

substituint tot el que fos de menester. 

S’acomplirà àmpliament l’articulat 43 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball, Ordre Ministerial de 9 de març de 1971. 

1.8.- SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT I SALUT, FORMACIÓ DEL PERSONAL EN 

SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS 

El contractista disposarà pels seus propis medis o per medis externs, d’assessorament en 

seguretat i salut pel acompliment dels apartats A i B de l’article 11 de l’Ordenança General 

de Seguretat i Salut en el Treball. 

Tots els operaris han de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició detallada dels mitjans 

de treball i dels riscos que pugessin comportar, juntament amb les mesures de previsió, 

prevenció i protecció que haguessin d’utilitzar. 

S’impartiran a tots els treballadors un mínim de 5 (cinc) hores lectives de seguretat i salut 

en el treball. En aquestes hores a més de les normes i senyals de seguretat i de les 

mesures d’higiene, se lis ensenyarà la utilització de les proteccions col·lectives i 

individuals. 

Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i 

col·lectives, que han d’establir-se en el tall en que estiguin adscrits, així com en els 

confrontats. Cada vegada que un operari canvi de tall o activitat es repetirà l’operació 

anterior. 
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El contractista garantirà i conseqüentment serà responsable de la seva omissió, que tots 

els treballadors i personal que es trobin a l’obra coneixen degudament totes les normes de 

seguretat que siguin d’aplicació. 

El contractista escollirà els operaris més idonis als que impartirà cursets especials de 

socorrisme i primers auxilis, formant monitors de seguretat o socorristes. 

Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen, intervenir 

amb rapidesa i eficàcia en totes aquelles ocasions en que es produeixi un accident, traient, 

en primer lloc, al company ferit del perill i, desprès, donant-li l’atenció necessària, realitzant 

la cura d’urgència i transportant-lo en les millors condicions al centre mèdic o vehicle per 

poder arribar a ell. 

Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots disposin d’un monitor de seguretat 

o socorrista. Amb cartells degudament senyalitzats i, si fos possible, mitjançant cartrons 

individuals repartits a cada operari, es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en 

cas d’accident. 

Pel acompliment d’aquesta funció en els cartells o en els cartrons individuals repartits es 

trobaran les dades que segueixen junt al seu telèfon, direcció del Centre Mèdic més 

proper, Servei Propi, Mútua Patronal, Hospital o Ambulatori. També amb el telèfon o 

telèfons, els serveis més propers d’ambulàncies i taxis. 

1.9.- ÒRGANS DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 

El contractista anomenarà un supervisor de seguretat que serà o un tècnic del servei tècnic 

de seguretat o un socorrista dels que s’ha esmentat al parlar de la formació del personal. 

En tot cas serà una persona degudament preparada en aquestes matèries. El supervisor 

de seguretat tindrà al seu càrrec les funcions següents, 

 Promoure l’interès i cooperació dels operaris en ordre a la seguretat i salut en el treball. 

 Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu cas, directament a l’empresari, les situacions 

de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball i proposar les mesures que, 

al seu judici, hagin d’adoptar-se. 

 Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, 

eines i processos laborals a l’obra i comunicar a l’empresari l’existència de riscos que 

puguin afectar a la seguretat i/o salut dels treballadors, amb l’objectiu de que siguin 

posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

 Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis als 

accidentats i proveir el que fos necessari per que rebin la immediata assistència 

sanitària que l’estat o la situació dels mateixos pugui requerir. 

El contractista acomplirà a més les condicions imposades en el Decret 432/11 de març de 

1971, que regula la constitució, composició i funcions dels Òrgans de Seguretat i Higiene 

en el Treball o bé marcat en el Conveni Col·lectiu Provincial, formant en cas necessari el 

corresponent Comitè de Seguretat i Salut en el Treball amb les seves atribucions 

específiques. 
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Es constituirà també una Comissió de Coordinació d’Activitats Empresarials composta per 

el cap d’obra del contractista, el supervisor de seguretat i un tècnic de prevenció de 

cadascuna de les empreses, principal o subcontractades, que participin en l’obra. 

1.10.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb aquest Estudi el contractista redactarà, abans del començament de l’obra, un 

Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn i desenvolupin, en funció 

del seu propi sistema d’execució, les previsions contingudes en el mateix. 

Aquest Pla serà revisat i aprovat pel “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 

l’execució de l’obra”. 

1.11.- LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En l’oficina principal del contractista o en el punt que determini el “Coordinador en matèria 

de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” hi haurà un Llibre d’incidències habilitat a 

l’efecte, facilitat per l’organisme competent. 

Aquest llibre constarà de fulls per duplicat que es destinaran a, 

 Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l’obra. 

 Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

D’acord al Reial Decret 1627/1997, podran fer anotacions en aquest llibre, 

 El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

 Els representants del contractista i dels treballadors. 

 Els tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat. 

Únicament es podran fer esmenes relacionades amb la inobservança de les instruccions i 

recomanacions preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. Efectuada una 

anotació es remetrà, en un termini de 24 hores, una còpia del llibre a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social corresponent. 

 

Barcelona, juny 2012 
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3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Essent tant variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat, Higiene i Salut en el 

Treball, a l’execució de l’obra s’establiran els principis que segueixen. En el cas de 

diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic per damunt de la de menor. 

Al mateix cas, a igualtat de rang jurídic, predominarà la més moderna per damunt de la 

més antiga. 

Són d’obligat acompliment les disposicions contingudes en, 

 Estatut dels Treballadors. 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 21/11/59)(B.O.E. 27/11/59) 

 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68, de 28 de 

novembre). 

 Reglament de Recipients a Pressió (Decret 2443/69) (B.O.E. 28/10/69). 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28/8/70) (B.O.E. 

5.7.8.9/9/70). 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9/3/71) (B.O.E. 16/3/71). 

 Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9/3/71) (B.O.E. 11/3/71). 

 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71) (B.O.E. 16/3/71). 

 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques 

Reglamentàries MT) (O.M. 17/5/74) (B.O.E. 29/5/74). 

 Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78) (B.O.E. 7/9/78). 

 Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 

Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació (Reial Decret 3275/82, de 12 de 

novembre)  

(B.O.E. 1/12/82). Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT (O.M. 6/7/84) 

(B.O.E. 1/8/84). 

 Reglament de Seguretat a les Màquines (Reial Decret 1495/86) (B.O.E. de 21/7/86). 

 Llei 31/1995 de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals. 

 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció en les obres de construcció. 

 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril (B.O.E. núm. 97) pel que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Reial Decret 773/1997 de 30 maig (B.O.E. 140 de 12 juny 1.997) sobre disposicions 

mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 

protecció individual. 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
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 Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 

projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 1627/1997, 24/10/97) (B.O.E. 

25/10/97). 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 de agosto)  

(B.O.E. 18/9/02) y les seves Instruccions Complementaries ITC-BT. 

3.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

3.2.1.- Començament de l’obra 

S’anotarà en el llibre d’obres oficial la data de començament de l’obra, que restarà 

refrendada amb les signatures del director d’obra, del cap del contractista i d’un 

representant de la propietat. 

Així mateix i abans d’iniciar l’obra, es supervisaran les robes i els elements de protecció 

individual o col·lectiva per a veure si el seu estat de conservació i les seves condicions 

d’utilització són òptimes. En cas contrari, es rebutjaran, adquirint el contractista uns de 

nous. 

Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació del 

Ministeri de Treball (O.M. 17/5/74). 

Durant l’execució de l’obra les àrees de treball es mantindran lliures d’obstacles i inclòs si 

han de realitzar-se excavacions o perforacions, regant-les lleugerament per a evitar la 

producció de pols. 

S’instal·larà una il·luminació suficient en tot l’àmbit d’actuació, de l’ordre de 150 lux a les 

zones de treball i de 50 lux a la resta. 

S’assenyalaran tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la 

tensió en una línia elèctrica, l’existència de tràfic en una via, etc., instruint convenientment 

als operaris. Especialment el personal que manegui la maquinària d’obra tindrà molt 

advertit el perill que representa la seva manipulació. 

3.2.2.- Proteccions personals 

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris o elements de protecció 

col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se a la seva fi. 

Els elements de protecció personal s’ajustaran a les Normes Tècniques Reglamentàries 

MT, d’homologació del Ministeri de Treball (O.M 17/5/74) (B.O.E. 19/5/74). 

Als casos que no existeixi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 

prestacions respectives que se l’hi demanen, pel que se li sol·licitarà al fabricant informe 

dels assaigs realitzats. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o 

data de lliurament. 

Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, es a dir el màxim pel que va ser concebut, 

per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al moment. 
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Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses 

pel fabricant, seran reposades immediatament. 

Tota peça o equip de protecció individual i tot element de protecció col·lectiu estarà 

adequadament concebut i suficientment acabat per al seu ús i mai representarà un risc o 

dany en si mateix. 

Es considera imprescindible l’ús dels estris de protecció indicats a l’apartat 1.6.1. de la 

memòria. Les seves prescripcions seran les següents, 

Casc de seguretat no metàl·lic. Els cascos utilitzats pels operaris poden ser, classe N, 

cascos d’ús normal, aïllats per a baixa tensió (1.000V) o classe E, distingint-se E-AT aïllats 

per a alta tensió (25.000 V) i classe E-B resistents a baixa temperatura (-15ºC). 

Calçat de seguretat. Seran botes de seguretat classe III, es a dir, provistes de puntera 

metàl·lica per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes 

d’objectes, cops i aplastaments i de sola de seguretat per la protecció de les plantes dels 

peus contra punxades. 

Guants de seguretat. Els guants de seguretat a emprar pels operaris seran d’ús general 

anti-tall, anti-punxades i anti-erosions per al maneig de materials, objectes i eines. 

Ulleres de seguretat. Seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a mínim 

classe A, sent convenients les de classe D. 

Protector auditiu. Els protectors auditius seran com a mínim classe E. 

Careta anti-pols. Totes les caretes anti-pols que s’emprin estaran homologades per les 

especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, Resolució 

de la Direcció General de Treball del 28/7/75. 

Bota impermeable. Les botes impermeables a l’aigua i a la humitat utilitzats pels operaris 

seran de classe N, podent-ne usar també les de classe E. 

Equip per a soldador. L’equip estarà composat per les següents unitats, pantalla de 

soldador, mandril de cuiro, parell de maneguets, parell de polaines i parell de guants per a 

soldador. 

3.2.3.- Proteccions col·lectives 

Les àrees de treball es mantindran lliures d’obstacles i el moviment del personal en l’obra 

quedarà perfectament definit, establint-se itineraris obligatoris. 

S’assenyalaran les línies de comunicacions, telefòniques i de transport d’energia, així com 

les conduccions d’aigua, gas, etc., que puguin ser afectades durant els treballs, disposant 

les proteccions necessàries per a respectar-les. 

S’indicaran i protegiran les línies aèries que s’interfereixin pels moviments de les màquines 

o dels vehicles. Es senyalitzaran els accessos i els recorreguts dels vehicles. 

Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les següents, 

 Senyals. Tots els senyals tindran les dimensions i colors reglamentaris. 
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 Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada 

com a mínim de 90 cm i estaran construïdes amb tubs o rodons metàl·lics de rigidesa 

suficient. 

 Les escales de mà aniran provistes de sabates antilliscants. 

 Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample i les situades a més de 

2,0 m del terra estaran dotades de baranes de 90 cm d’alçada, llistó intermig i rodapeu. 

 Totes les transmissions mecàniques quedaran senyalitzades de forma eficient per evitar 

possibles accidents. 

 Totes les eines estaran en bon estat d’ús, ajustant-se al seu destí. 

 Es prohibeix substituir els mànecs de qualsevol eina per a produir un par de força major 

i, en aquest mateix sentit, també es prohibeix que els maneguets siguin accionats per 

dos treballadors, excepte les claus de prémer de tira-fons. 

Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i equips mòbils de treball, estarà pintada 

en colors vius i tindrà els elements de seguretat reglamentaris en bones condicions d’ús, 

especialment els relatius a la senyalització acústica i lluminosa automàtica de 

funcionament. 

Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, per al que es 

faran revisions molt freqüents. També portaran frens servits els vehicles remolcats. 

La maquinària elèctrica que s’hagi d’utilitzar de forma fixa o semi-fixa, tindrà els seus 

quadres d’escomesa a la xarxa prevists de proteccions contra sobrecàrregues, curt-circuits 

i posta a terra. 

A prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la seva part més 

sortint pugui quedar a menys de 2,0 m de la mateixa, excepte si està tallat el corrent 

elèctric; en tal cas serà necessari posar una presa de terra de coure de 35 mm
2
 de secció 

mínima connectada amb una pica humida. Si la línia te més de 50 kV l’aproximació serà de 

4,0 m. 

S’inspeccionaran totes les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

embassaments, etc., per si fos necessari prendre mesures de precaució, independentment 

de la seva correcció, si s’escau. 

El contractista disposarà de suficient quantitat de tots els estris i peces de seguretat i dels 

recanvis  

 

necessaris. Per ésser l’adjudicatari de l’obra es responsabilitzarà de que els 

subcontractistes disposin també d’aquests elements i, en el seu cas, suplir les deficiències 

que puguin produir-se. 

3.2.4.- Normes de Seguretat 

Seguidament es recullen, per a les unitats d’obra més importants, els riscos més freqüents 

i els mitjans de protecció dels que s’ha de, com a mínim, disposar. 
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La següent anàlisi i avaluació de riscos s’ha realitzat en base al projecte de l’obra. En tot 

cas, els riscos aquí analitzats es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva 

necessària, els equips de protecció individual i les mesures de senyalització oportunes. 

En matèria d’identificació i avaluació de riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot 

ocórrer, qualificades 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 (ED) 

En funció de la probabilitat i de les conseqüències es qualifica el risc estimat, 

- Trivial (T) 

- Tolerable (TO) 

- Moderat (M) 

- Important (I) 

- Intolerable (IN) 

La qualificació s’estableix segons la següent taula, 

 

 Qualificació de conseqüències previsibles 

 Lleugerament danyós Danyós Extremadament danyós 

Probabilitat Baixa que ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat 

Probabilitat Mitja que ocorri Risc Tolerable Risc Moderat Risc Important 

Probabilitat Alta 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 mitjans 

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 i 

per riscos de danys a tercers. 
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3.2.4.1.- Treballs previs 

Riscos més freqüents 

Els riscos més freqüents d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caiguda de persones. 

 Atropellament i cops de maquinària. 

 Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 

 Cops i caigudes de materials. 

 Ferides punxants en extremitats. 

 Soroll per compressors i equips 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell.  x  x   x      x 

Caigudes a diferent nivell. x    x   x    x x 

Atropellament de persones i cops maquinària. x   x   x      x 

Bolcada de vehicles. x    x    x     

Cops per objectes despresos. x    x   x     x 

Caigudes d’objectes sobre els treballadors x   x   x     x x 

Talls i ferides en extremitats.  x  x    x     x 

Soroll per compressors i equips.  x  x    x     x 

Estrès tèrmic. x   x   x      x 

Soroll i pols ambiental. x   x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

 Equip de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es proveirà 

als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, sempre que es 

prevegi circulació de persones o vehicles i es col·locaran les senyals de “Risc de 

caigudes a diferent nivell” i de “Maquinària pesada en moviment”. 

 Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a 

l’activitat. 
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 A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran els dels vianants mitjançant tanques, voreres o mitjans 

equivalents 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees colindants i es resoldran les 

possibles interferències existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es 

farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de 

circulació i de treball. 

S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells amb escales o rampes, d’amplada 

mínima de  

60 cm dotades amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin 

escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 

El moviment dels vehicles de transport es regirà per un pla preestablert, procurant que els 

desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un 

moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 

Periòdicament es comprovarà la maquinària amb especial atenció a l’estat dels seus 

mecanismes i elements mòbils. 
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3.2.4.2.- Moviment de terres 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Desplaçaments i despreniments de terres  

 Caiguda de persones. 

 Atropellament de persones i cops de maquinària. 

 Cops i caigudes de materials. 

 Ferides punxants en extremitats. 

 Soroll i pols ambiental. 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Desplaçaments i despreniments de terres.   x  x    x   x x 

Caigudes de persones al mateix nivell.  x  x   x     x x 

Caigudes a diferent nivell.  x   x   x    x x 

Atropellament de persones i cops maquinària. x   x   x     x  

Bolcada de vehicles. x    x    x     

Cops i caigudes de objectes. x    x   x     x 

Talls i ferides en extremitats.  x  x    x     x 

Soroll per compressors i equips. x   x   x      x 

Estrès tèrmic. x   x   x      x 

Soroll i pols ambiental.  x  x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc. 

 En tots els treballs en alçada en que no es disposi de protecció de baranes o dispositiu 

equivalent, s’utilitzarà el cinturó de seguretat pel qual obligatòriament s’hauran previst 

punts fixes d’enganxada. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 

als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                             

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Annex núm. 14.- ESTUDI SEGURETAT I SALUT                                                                                                  Pàg. 31 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, sempre que es 

prevegi circulació de persones o vehicles i es col·locaran les senyals de “Risc de 

caigudes a diferent nivell” i de “Maquinària pesada en moviment”. 

 Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a 

l’activitat. 

 A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran els dels vianants mitjançant tanques, voreres o mitjans 

equivalents 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a l’inici dels treballs s’estudiaran les repercussions del buidat en les àrees 

col·lindants i es resoldran les possibles interferències amb les canalitzacions dels serveis 

existents. 

Els productes de l’excavació que no es portin a abocador, es col·locaran a una distància 

del caire de l’excavació igual o superior a la meitat d’aquesta, excepte en el cas de terreny 

arenós, en que la distància serà com a mínim igual a la profunditat de l’excavació. 

Els materials precisos per al reforç i entibació s’acoblaran en obra amb l’antelació suficient 

per a que l’avanç de l’excavació sigui immediatament seguit de la col·locació dels 

mateixos. Els fronts de treball es sanejaran sempre que hi hagin blocs o zones inestables. 

El moviment dels vehicles d’excavació i transport es regirà per un pla preestablert, 

procurant que els desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle 

aturat inici un moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 

Les àrees de treball en les que l’avanç de l’excavació determini el risc de caiguda d’alçada, 

s’acotaran degudament amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm d’amplada 

sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles en les immediacions. 

Es vigilarà la terra dels equips de soldadura i de la resta de maquinària accionada 

elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions i suficient grau d’humitat 

en la presa de terra. 

Revisions 

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les entibacions i reforços. 

Periòdicament es comprovarà la maquinària d’excavació i transport amb especial atenció a 

l’estat dels mecanismes de frens, direcció, alçadores hidràulics, senyals acústiques i 

il·luminació. 
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3.2.4.3.- Paviments i acabats 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caiguda de persones. 

 Projecció, cops i caigudes de materials. 

 Ferides punxants en extremitats. 

 Cops d’eines de mà. 

 Sobreesforços 

 Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 

 Soroll per compressors i martells pneumàtics. 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell. x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell. x    x   x    x x 

Projecció violenta de partícules. x   x   x      x 

Cops i caigudes de objectes. x    x   x     x 

Talls i ferides en extremitats.  x  x    x     x 

Atropellament de persones i cops maquinària. x   x   x      x 

Sobre esforços per utilització d’eines pesades.  x   x    x    x 

Soroll per compressors i martells pneumàtics. x   x   x      x 

Estrès tèrmic. x   x   x      x 

Soroll ambiental.  x  x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc. 

 El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i 

botes de seguretat. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 

als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran les 

senyals de “Maquinària moviment. 
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 A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es 

farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de 

circulació i de treball. 

S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells amb escales o rampes, d’amplada 

mínima de  

60 cm dotades amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin 

escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 

S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 

Revisions 

Diàriament, abans d’iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforços. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon 

estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 
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3.2.4.4.- Sanejament i drenatge 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caiguda de persones. 

 Projecció, cops i caigudes de materials. 

 Cops d’eines de mà. 

 Ferides punxants en extremitats. 

 Cremades per arc elèctric. 

 Sobre esforços. 

 Soroll per compressors i martells pneumàtics. 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell. x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell. x    x   x    x x 

Projecció violenta de partícules. x   x   x     x x 

Cops i caigudes de objectes. x    x   x     x 

Talls i ferides en extremitats.  x  x    x     x 

Cremades per arc elèctric. x     x   x     

Sobre esforços per utilització d’eines pesades.  x   x    x    x 

Soroll per compressors i martells pneumàtics. x   x   x      x 

Estrès tèrmic.  x   x    x    x 

Pols ambiental.  x  x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc. 

 El personal que treballi en la posta n’obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes 

de seguretat. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 

 Es senyalitzarà i tancarà la zona d’actuació per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a 

l’activitat. 
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 A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són 

comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees confrontats i es resoldran les 

possibles interferències existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 

amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 

de treball. 

S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 

En cas de transport pneumàtic del formigó es protegirà la seva sortida de la canonada amb 

una pantalla de consistència suficient per evitar projeccions. No es permetrà que la mànega 

quedi lliure durant el desplaçament i formigonat dels elements. 

El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments 

mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà 

amb un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament, abans d’iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforços. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat 

de les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

En les conduccions de formigó es controlarà, abans d’iniciar el treball, les unions de les 

canonades i els seus travaments amb especial cura en els colzes. 
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3.2.4.5.- Equipaments 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caiguda de persones. 

 Projecció, cops i caigudes de materials. 

 Ferides punxants en extremitats. 

 Atropellament i cops de maquinària. 

 Sobre esforços per l’utilització d’eines pesades. 

 Soroll per compressors i martells pneumàtics. 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell. x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell. x    x    x   x x 

Projecció violenta de partícules. x   x   x      x 

Cops i caigudes de objectes. x    x   x    x x 

Talls i ferides en extremitats.  x   x   x     x 

Atropellament de persones i cops maquinària. x   x   x     x x 

Sobre esforços per utilització d’eines pesades.  x   x    x    x 

Soroll per compressors i martells pneumàtics.  x  x    x     x 

Estrès tèrmic. x   x   x      x 

Pols ambiental.  x  x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc. 

 El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i 

botes de seguretat. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 

als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran les 

senyals de “Maquinària pesada en moviment. 
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 Es disposaran entornapeus de 20 cm d’alçada en tots els cantells de sostres i buits del 

mateix o, alternativament, xarxes o altres proteccions de treball i es col·locarà la senyal 

“Risc de caiguda d’objecte”. 

 En els treballs simultanis en diferents nivells sobreposats, es protegirà als treballadors 

situats en nivells inferiors amb xarxes, viseres o elements equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a l’inici dels treballs, s’estudiaran les àrees colindants i es resoldran les 

possibles interferències existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es 

farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de 

circulació i de treball. 

S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 

S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l’obra amb escales o rampes, 

d’amplada mínima de 60 cm dotades amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 

cm. Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 

Sempre que sigui necessari treballar davant d’una estructura, es disposaran bastides i 

passarel·les de 60 cm d’amplada mínima amb protecció de baranes de 90 cm d’alçada i 

entornapeu de 20 cm. 

El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els 

desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un 

moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament, abans d’iniciar el treball en les bastides, es revisarà la seva estabilitat així com 

la subjecció dels taulons de bastiment i les escales d’accés. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient 

dels aplecs de material, punts de recolzament provisionals, etc. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon 

estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 
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3.2.4.6.- Instal·lacions elèctriques 

Donat la gravetat que suposa un accident amb corrent elèctric, sempre que un element 

amb tensió intervingui com part de l’obra o s’interfereixi en ella, el contractista queda 

obligat a assabentar-se oficial i exactament de la tensió a que està sotmès. Es dirigirà a la 

companyia distribuïdora d’electricitat o a l’entitat propietària de l’element amb tensió. 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Tall en extremitats. 

 Sobre esforços per moviment de materials pesats. 

 Electrocució per penetrar en àrees de seguretat. 

 Cremades per arc elèctric. 

 Incendi per interferència elèctrica. 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell. x   x   x      x 

Talls i ferides en extremitats. x    x   x     x 

Atropellament de persones i cops maquinària.  x   x    x    x 

Contactes amb l’energia elèctrica.   x  x    x   x x 

Sobreesforços. x   x   x      x 

Electrocució. x     x   x   x  

Cremades per arc elèctric.  x    x   x   x x 

Incendi per interferència elèctrica. x     x   x   x  

 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc. 

 El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i 

botes de seguretat adients per a la tasca a desenvolupar. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 

als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 
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 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran els 

senyals de “Riscos d’electrocució”. 

 A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es 

farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de 

circulació i de treball. 

En funció de la tensió esbrinada, es consideraran les següents distàncies mínimes de 

seguretat per els treballs a la proximitat d’instal·lacions en tensió, mesurades entre el punt 

més pròxim amb tensió i qualsevol part externa del cos de l’operari o de les eines 

utilitzades, 

 Tensions des de 1 fins a 18 kV 0,5 m 

 Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV 0,7 m 

 Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV 1,3 m 

 Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV 2,0 m 

 Tensions majors de 140 kV fins a 250 kV 3,0 m 

 Tensions majors de 250 kV 4,0 m 

Al cas en que a l’obra s’interfereixi amb una línia aèria amb tensió i no es pugui retirar 

aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se el llinda del 

pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 4,0 m. Si aquesta 

distància de 4,0 m no permet establir per sota del llinda el pas de vehicles i operaris, 

s’utilitzarà la taula donada anteriorment. 

Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran observant adequadament les 

Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT del Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió. 

Als alternadors, motors asíncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular al seu 

interior es comprovarà que la màquina està parada, que els borns de sortida estan en 

curtcircuit i a terra, que estan retirats els fusibles de l’alimentació del motor quan aquest 

mantingui tensió permanent i que l’atmosfera no és inflamable o explosiva. 

Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal especialitzat i, 

com a mínim, per dues persones per a poder auxiliar-se. Es tindrà en comte de 

l’acompliment del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en 

Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i especialment les seves 

Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 
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3.2.4.7.- Extintors 

Els extintors d’incendi emplaçats a l’obra estaran fabricats amb acer d’alta embutibilitat i 

alta soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebaves, de forma que la seva 

manipulació mai suposi un risc per si mateixa. 

Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i 

aniran dotats amb manòmetre. L’observació de la pressió del manòmetre permetrà 

comprovar l’estat de la seva càrrega. Es revisaran periòdicament i com a màxim cada sis 

mesos. 

El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Reial Decret 1244/79 

del 4 d’abril de 1979 (B.O.E. 29/5/79). 

Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i siguin d’ús 

immediat en cas d’incendi. S’instal·laran en zones de pas normal de persones, mantenint 

un àrea lliure d’obstacles al voltant de l’aparell. Als punts on la visibilitat quedi 

obstaculitzada es col·locarà un senyal que indiqui la seva localització. 

Els extintors sempre compliran la Instrucció Tècnica MIE-EP (O.M 31/5/82). 

Per a la seva millor versatilitat i per a evitar dilacions per titubeigs, tots els extintors seran 

portàtils, de pols polivalent i de 10 kg de capacitat de càrrega. 

 

Barcelona, juny 2012 L’AUTOR DEL PROJECTE 

 

 

                                                                                  Jordi Olmo Novoa 
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Amidaments 



Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1414119 u Casc de seguretat de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Euro



Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

20 H148B580 u 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

22 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

23 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

Euro



Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

24 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, se pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

25 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
acabada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb lengüeta de manxa de desprendiment 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/A1 i UNE EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 H146J364 u 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 ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

27 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

28 H1481Z48 u Granota de treball per a construcció de poliester i cotó (65%-35%) color groc, trama 240 amb butxaques
interiors i tires reflectants homologades segons UNE-EN340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

29 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

30 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

31 H14Z1Z60 u Bosa porta-eines

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic, sòcol de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases instal·lacions 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Euro



Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 H6AA2111 m Tanca de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
diàmetre, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs malla
de polietilè d'alta densitat i el seu desmuntatge posterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca perimetral 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

3 H6AZ54A1 u Porta d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de planxa d'acer de 8
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat
al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100 x 100 cm i de gruix 3 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  ELEMENTS AUXILIARS I CONTROL DE LA SEGURETAT

1 H15Z1Z01 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions de tots els equips, instal·lacions i mòduls
de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Euro



Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 H15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut. (equips, instal·lacions, mòduls, etc.) i àrees
anexes.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

3 H16F1003 u Reunió mensual del Comitè de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ

1 HBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora triangular, circular o cuadrada de 60 cm, elements d'ancoratge, fixació i suport
inclos el desmuntatge, per a senyals de trànsit, riscos generics, definició de zones i elements de seguretat i
senyalització

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBBAC013 u 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent excavació i fonamentació amb dau de formigó
de 40 x 40 x 40 cm incloent desmuntatge del conjunt

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Euro



Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 6

7 HBC1H0K1 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ney Jersey 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 6,0 x 2,5 x 2,3 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 instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 3 plaques turques, 3 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,0 x 2,5 x 2,3 m de 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 insatal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6,0 x 2,5 x 2,3 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 HQU21301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU22301 u Armari metàl.lic doble compartiment interior, de 0,4 x 0,5 x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60 x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HQU2GF01 u Recipient per recollida d'escombreries de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.

Euro



Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 HJA26Z14 u Acumulador elèctric de 50 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 HE732402 u Radiador elèctric infrarojos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 06  EQUIPAMENT MÈDIC

1 HQUA1100 u Farmaciola  d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQUACCJ0 u Manta  de cotó i fibra sintètica  de 110x210 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 HQUAP000 u Cursets de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 07  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 HG400Z01 u Subministrament i muntatge de material de l'instal·lació de subministrament provisional de energia elèctrica en
baixa tensió per a l'obra comprenent escomesa desde linia exterior de Companyia per a una potència elèctrica
de 40 Kw, quadre de contadors i de protecció general en el exterior, estancs a l'aigua amb protecció intempèrie,
quadres secundaris a instal·lar en el interior de l'obra amb sortides tetrapolars i bipolars equipats amb
magnetotèrmics i diferencials en número suficient per al Contractista i la resta d'industrials de l'obra, incloent
instal·lació de posta a terra i enllumenat d'orientació en l'interior de l'obra. L'unitat inclou les gestions en relació
amb la Companyia així com documents de legalització i tramits necessaris davant els Organismes Públics. La
composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut, incloent desmuntatge i retirada
posterior, així com el manteniment, reparació i substitució necessari al llarg de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 curs mensual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HJ700Z02 u Subministrament d'aigua provisional d'obra, necessaria per a la realització dels treballs per part del Contractista i
de la resta d'insdustrials que intervenguin a l'obra, comprenent quadre de contadors i totes les canonades i
connexions desde el punt d'entrega possat a disposició per la Propietat, així com tots els treballs addcionals
necessaris, incloent connexió dels banys d'obra i els seus consums. L'unitat inclou les gestions en relació amb
Companyia així com documents de legalització i tramits necessaris davant els Organismes Públics. Correspon al
Contractista estar sempre provist d'aigua de reserva suficient per a cas de tall de subministrament. La
composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut, incloent desmuntatge i retirada
posterior, així com el manteniment, reparació i substitució necessari al llarg de l'obra.

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 curs mensual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H9400Z03 u Instal·lació d'enllumenat general de les àrees de treball, en funció de les necessitats de l'obra. La composició
haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut, incloent desmuntatge i retirada posterior, així com
el manteniment, reparació i substitucions necessaries al llarg de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 curs mensual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H141211DP-2 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material

fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H1414119P-3 u Casc de seguretat de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de

malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i

UNE-EN 1731

26,71 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

H1421110P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H142AC60P-5 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

H142BB00P-6 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,

de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H142CE70P-7 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per

acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

6,96 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

H1431101P-8 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H1433115P-9 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

H1441201P-10 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

H1445003P-11 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

H1446004P-12 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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H1455710P-13 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H1457520P-14 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

H1459630P-15 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H145B002P-16 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

H145F004P-17 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H145K153P-18 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

H1461122P-19 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

11,43 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

H1461164P-20 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,04 €

(SETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

H1463253P-21 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, se pell rectificada, amb envoltant del

turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de

manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

60,64 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

H1465277P-22 u Parella de botes baixes de seguretat industrial resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora

d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,45 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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H1465376P-23 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada acabada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb lengüeta de manxa de

desprendiment 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/A1 i UNE EN 347-2

27,11 €

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

H146J364P-24 u 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 ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H147N000P-25 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,64 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

H1481Z48P-26 u Granota de treball per a construcció de poliester i cotó (65%-35%) color groc, trama 240 amb

butxaques interiors i tires reflectants homologades segons UNE-EN340

25,58 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

H1485140P-27 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

H1487350P-28 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

H148A700P-29 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons

UNE-EN 340 i UNE-EN 471

23,09 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

H148B580P-30 u 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

16,16 €

(SETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

H14Z1Z60P-31 u Bosa porta-eines 27,26 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1522111P-32 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic, sòcol de fusta, ancorada al

terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.

11,23 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H1532581P-33 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de

planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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H1532582P-34 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de

planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

H153A9F1P-35 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

21,83 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

H15A2015P-36 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12,68 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H15B1001P-37 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100 x 100 cm i

de gruix 3 mm

41,74 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H15Z1Z01P-38 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions de tots els equips,

instal·lacions i mòduls de l'Estudi de Seguretat i Salut.

34,60 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H15Z1Z02P-39 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut. (equips, instal·lacions,

mòduls, etc.) i àrees anexes.

24,90 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H16F1003P-40 u Reunió mensual del Comitè de Seguretat i Salut. 111,69 €

(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H16F1004P-41 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. 16,50 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H6AA2111P-42 m Tanca de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5

i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus

prefabricats de formigó, inclòs malla de polietilè d'alta densitat i el seu desmuntatge posterior.

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H6AZ54A1P-43 u Porta d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs

79,02 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

H9400Z03P-44 u Instal·lació d'enllumenat general de les àrees de treball, en funció de les necessitats de l'obra.

La composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut, incloent

desmuntatge i retirada posterior, així com el manteniment, reparació i substitucions

necessaries al llarg de l'obra.

415,00 €

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS)

HB2C1000P-45 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

muntatge i desmuntatge

47,11 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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HBB11Z02P-46 u Placa amb pintura reflectora triangular, circular o cuadrada de 60 cm, elements d'ancoratge,

fixació i suport inclos el desmuntatge, per a senyals de trànsit, riscos generics, definició de

zones i elements de seguretat i senyalització

41,62 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

HBBA1511P-47 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

20,36 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

HBBAC005P-48 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser

vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,79 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

HBBAC013P-49 u 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

27,92 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

HBBZ1Z08P-50 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent excavació i fonamentació

amb dau de formigó de 40 x 40 x 40 cm incloent desmuntatge del conjunt

13,10 €

(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

HBC12100P-51 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària. 5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

HBC1E001P-52 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc

alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

HBC1F501P-53 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs. 9,84 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

HBC1H0K1P-54 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el

desmuntatge inclòs.

126,62 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

HE732402P-55 u Radiador elèctric infrarojos 70,47 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

HG400Z01P-56 u Subministrament i muntatge de material de l'instal·lació de subministrament provisional de

energia elèctrica en baixa tensió per a l'obra comprenent escomesa desde linia exterior de

Companyia per a una potència elèctrica de 40 Kw, quadre de contadors i de protecció general

en el exterior, estancs a l'aigua amb protecció intempèrie, quadres secundaris a instal·lar en

el interior de l'obra amb sortides tetrapolars i bipolars equipats amb magnetotèrmics i

diferencials en número suficient per al Contractista i la resta d'industrials de l'obra, incloent

instal·lació de posta a terra i enllumenat d'orientació en l'interior de l'obra. L'unitat inclou les

gestions en relació amb la Companyia així com documents de legalització i tramits necessaris

davant els Organismes Públics. La composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de

Seguretat i Salut, incloent desmuntatge i retirada posterior, així com el manteniment,

985,00 €



Estudi Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

reparació i substitució necessari al llarg de l'obra.

(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

HJ700Z02P-57 u Subministrament d'aigua provisional d'obra, necessaria per a la realització dels treballs per

part del Contractista i de la resta d'insdustrials que intervenguin a l'obra, comprenent quadre

de contadors i totes les canonades i connexions desde el punt d'entrega possat a disposició

per la Propietat, així com tots els treballs addcionals necessaris, incloent connexió dels banys

d'obra i els seus consums. L'unitat inclou les gestions en relació amb Companyia així com

documents de legalització i tramits necessaris davant els Organismes Públics. Correspon al

Contractista estar sempre provist d'aigua de reserva suficient per a cas de tall de

subministrament. La composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut,

incloent desmuntatge i retirada posterior, així com el manteniment, reparació i substitució

necessari al llarg de l'obra.

510,00 €

(CINC-CENTS DEU EUROS)

HJA26Z14P-58 u Acumulador elèctric de 50 l. 135,18 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

HM31161JP-59 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs.

46,76 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HQU1531AP-60 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 6,0 x 2,5 x 2,3 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 instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 3 plaques

turques, 3 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)

HQU1A505P-61 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,0 x 2,5 x 2,3 m de 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 insatal.lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

HQU1H53AP-62 mes Mòdul prefabricat de menjador de 6,0 x 2,5 x 2,3 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

160,64 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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HQU21301P-63 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 43,62 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

HQU22301P-64 u Armari metàl.lic doble compartiment interior, de 0,4 x 0,5 x 1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

57,56 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

HQU25701P-65 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

HQU27902P-66 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs

28,74 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU2AF02P-67 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 111,35 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

HQU2D102P-68 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60 x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 54,89 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

HQU2E001P-69 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs. 90,98 €

(NORANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

HQU2GF01P-70 u Recipient per recollida d'escombreries de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs.

54,57 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

HQU2P001P-71 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HQU2QJ02P-72 u Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòs 185,31 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

HQUA1100P-73 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

116,95 €

(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HQUA3100P-74 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

77,49 €

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

HQUACCJ0P-75 u Manta  de cotó i fibra sintètica  de 110x210 cm 20,98 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

HQUAM000P-76 u Reconeixement mèdic 35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)



Estudi Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 8

HQUAP000P-77 u Cursets de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

                                                     Barcelona, juny de 2012

                                                       L´AUTOR DEL PROJECTE

                                                         Jordi Olmo Novoa
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material

fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,77 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 21,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1414119 u Casc de seguretat de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de

malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i

UNE-EN 1731

26,71 €

B1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 26,71000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,

de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 9,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per

acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

6,96 €

B142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.li 6,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 15,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-10 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,39 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,69 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 5,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,68 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 6,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 21,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

11,43 €
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B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 11,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,04 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 16,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, se pell rectificada, amb envoltant del

turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de

manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

60,64 €

B1465278 u Parell de botes idelèctriques resistents a la humitat, se pell rectificada, amb envoltant d 60,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora

d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,45 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 26,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada acabada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb lengüeta de manxa de

desprendiment 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/A1 i UNE EN 347-2

27,11 €

B1465279 u Parell de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, d 27,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H146J364 u 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 ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,64 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 H1481Z48 u Granota de treball per a construcció de poliester i cotó (65%-35%) color groc, trama 240 amb

butxaques interiors i tires reflectants homologades segons UNE-EN340

25,58 €
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B1481Z48 u Granota de treball per a construcció de poliester i cotó (65%-35%) color groc, trama 2 25,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,43 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 4,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons

UNE-EN 340 i UNE-EN 471

23,09 €

B148A700 u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectores, homologats segons 23,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 H148B580 u 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

16,16 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge 16,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 H14Z1Z60 u Bosa porta-eines 27,26 €

B14Z1Z60 u Bossa porta-eines 27,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic, sòcol de fusta, ancorada al

terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.

11,23 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,20820 €

B0D41010 m2 Post de fusta  de pi per a 3 usos 0,79200 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

Altres conceptes 8,80980 €

P-33 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de

planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

5,55 €

B1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 3,89000 €

Altres conceptes 1,66000 €

P-34 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de

planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

7,35 €

B1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 5,69000 €

Altres conceptes 1,66000 €

P-35 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

21,83 €
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B1Z0D230 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,04000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,50000 €

Altres conceptes 5,29000 €

P-36 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12,68 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100 x 100 cm i

de gruix 3 mm

41,74 €

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució, de superfíci 41,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 H15Z1Z01 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions de tots els equips,

instal·lacions i mòduls de l'Estudi de Seguretat i Salut.

34,60 €

B15Z1Z01 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions de tots els equip 34,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 H15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut. (equips, instal·lacions,

mòduls, etc.) i àrees anexes.

24,90 €

B15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut. 24,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 H16F1003 u Reunió mensual del Comitè de Seguretat i Salut. 111,69 €

B16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones. 111,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. 16,50 €

B16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. 16,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 H6AA2111 m Tanca de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5

i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus

prefabricats de formigó, inclòs malla de polietilè d'alta densitat i el seu desmuntatge posterior.

2,50 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó  de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04500 €

B6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,80000 €

Altres conceptes 1,65500 €

P-43 H6AZ54A1 u Porta d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs

79,02 €

B1Z654A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bas 64,92000 €

Altres conceptes 14,10000 €

P-44 H9400Z03 u Instal·lació d'enllumenat general de les àrees de treball, en funció de les necessitats de l'obra.

La composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut, incloent

desmuntatge i retirada posterior, així com el manteniment, reparació i substitucions

necessaries al llarg de l'obra.

415,00 €
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Sense descomposició 415,00000 €

P-45 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

muntatge i desmuntatge

47,11 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , p 6,70000 €

Altres conceptes 40,41000 €

P-46 HBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora triangular, circular o cuadrada de 60 cm, elements d'ancoratge,

fixació i suport inclos el desmuntatge, per a senyals de trànsit, riscos generics, definició de

zones i elements de seguretat i senyalització

41,62 €

BBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, elements d'ancoratge i fixa 41,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

20,36 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €

BBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 17,74000 €

Altres conceptes 2,48800 €

P-48 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser

vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,79 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Altres conceptes 16,75000 €

P-49 HBBAC013 u 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

27,92 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 11,17000 €

Altres conceptes 16,75000 €

P-50 HBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent excavació i fonamentació

amb dau de formigó de 40 x 40 x 40 cm incloent desmuntatge del conjunt

13,10 €

BBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent excavació i fonament 13,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària. 5,99 €

BBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària. 5,74000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-52 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc

alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.

3,70 €

BBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blan 2,03000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,59000 €

Altres conceptes 1,08000 €
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P-53 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs. 9,84 €

BBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs. 8,18000 €

Altres conceptes 1,66000 €

P-54 HBC1H0K1 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el

desmuntatge inclòs.

126,62 €

BBC1H0K1 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el des 124,13000 €

Altres conceptes 2,49000 €

P-55 HE732402 u Radiador elèctric infrarojos 70,47 €

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic  de 230 V de tensió, de 1000 W de potència el 50,60000 €

Altres conceptes 19,87000 €

P-56 HG400Z01 u Subministrament i muntatge de material de l'instal·lació de subministrament provisional de

energia elèctrica en baixa tensió per a l'obra comprenent escomesa desde linia exterior de

Companyia per a una potència elèctrica de 40 Kw, quadre de contadors i de protecció general

en el exterior, estancs a l'aigua amb protecció intempèrie, quadres secundaris a instal·lar en

el interior de l'obra amb sortides tetrapolars i bipolars equipats amb magnetotèrmics i

diferencials en número suficient per al Contractista i la resta d'industrials de l'obra, incloent

instal·lació de posta a terra i enllumenat d'orientació en l'interior de l'obra. L'unitat inclou les

gestions en relació amb la Companyia així com documents de legalització i tramits necessaris

davant els Organismes Públics. La composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de

Seguretat i Salut, incloent desmuntatge i retirada posterior, així com el manteniment,

reparació i substitució necessari al llarg de l'obra.

985,00 €

Sense descomposició 985,00000 €

P-57 HJ700Z02 u Subministrament d'aigua provisional d'obra, necessaria per a la realització dels treballs per

part del Contractista i de la resta d'insdustrials que intervenguin a l'obra, comprenent quadre

de contadors i totes les canonades i connexions desde el punt d'entrega possat a disposició

per la Propietat, així com tots els treballs addcionals necessaris, incloent connexió dels banys

d'obra i els seus consums. L'unitat inclou les gestions en relació amb Companyia així com

documents de legalització i tramits necessaris davant els Organismes Públics. Correspon al

Contractista estar sempre provist d'aigua de reserva suficient per a cas de tall de

subministrament. La composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut,

incloent desmuntatge i retirada posterior, així com el manteniment, reparació i substitució

necessari al llarg de l'obra.

510,00 €

Sense descomposició 510,00000 €

P-58 HJA26Z14 u Acumulador elèctric de 50 l. 135,18 €

Sense descomposició 135,18000 €

P-59 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs.

46,76 €
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BM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport 39,45000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,09000 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-60 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 6,0 x 2,5 x 2,3 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 instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 3 plaques

turques, 3 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

BQU1531A mes Lloguer  de mòdul prefabricat de sanitaris  de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 246,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-61 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,0 x 2,5 x 2,3 m de 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 insatal.lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

BQU1A50A mes Lloguer  de mòdul prefabricat de vestidors  de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïll 171,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6,0 x 2,5 x 2,3 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

160,64 €

BQU1H53A mes Lloguer  de mòdul prefabricat de menjador  de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïlla 160,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-63 HQU21301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 43,62 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,49730 €

BC1K1300 m2 Mirall  de lluna incolora de gruix 3 mm 23,46000 €

Altres conceptes 18,66270 €

P-64 HQU22301 u Armari metàl.lic doble compartiment interior, de 0,4 x 0,5 x 1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

57,56 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4 x 0,5 x 1,8 m per a 3 uso 53,41000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-65 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

21,87 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,38750 €

Altres conceptes 2,48250 €

P-66 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs

28,74 €
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BQU27900 u Taula  de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb 22,93750 €

Altres conceptes 5,80250 €

P-67 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 111,35 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 105,40000 €

Altres conceptes 5,95000 €

P-68 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60 x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 54,89 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 52,40000 €

Altres conceptes 2,49000 €

P-69 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs. 90,98 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,12000 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-70 HQU2GF01 u Recipient per recollida d'escombreries de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs.

54,57 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries  de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

Altres conceptes 1,66000 €

P-71 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,76 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,93000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-72 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòs 185,31 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 178,31000 €

Altres conceptes 7,00000 €

P-73 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

116,95 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 116,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-74 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

77,49 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 77,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-75 HQUACCJ0 u Manta  de cotó i fibra sintètica  de 110x210 cm 20,98 €

BQUACCJ0 u Manta  de cotó i fibra sintètica  de 110x210 cm 20,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-76 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-77 HQUAP000 u Cursets de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 01 Proteccions individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,97 12,000 71,64

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de

400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P

- 2)

21,77 4,000 87,08

3 H1414119 u Casc de seguretat de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb

pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb

arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 3)

26,71 1,000 26,71

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm

de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,

homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

8,15 1,000 8,15

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a

l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i

per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)

9,77 2,000 19,54

6 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla

de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès, homologada

segons UNE-EN 1731 (P - 7)

6,96 3,000 20,88

7 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

5,99 2,000 11,98

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,

homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 9)

15,10 3,000 45,30

9 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i

UNE-EN 458 (P - 8)

0,23 12,000 2,76

10 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada

segons UNE-EN 405 (P - 10)

0,71 3,000 2,13

11 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

(P - 11)

1,63 2,000 3,26

12 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada

segons UNE-EN 149 (P - 12)

13,37 1,000 13,37

13 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,

amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció

elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -

13)

2,39 2,000 4,78

14 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de

PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit

hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats

segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 14)

10,91 2,000 21,82

15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de

cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons

UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 15)

6,69 1,000 6,69

16 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació

de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 16)

5,78 12,000 69,36

17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per

a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats

segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 17)

6,68 4,000 26,72

18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,

logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN

420 (P - 18)

21,20 1,000 21,20

19 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores,

homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 29)

23,09 4,000 92,36

euros
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20 H148B580 u 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 - 30)

16,16 1,000 16,16

21 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 19)

11,43 6,000 68,58

22 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del

formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO

20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 20)

16,04 5,000 80,20

23 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb

plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 22)

26,45 12,000 317,40

24 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, se pell

rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i

antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera

reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 21)

60,64 2,000 121,28

25 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,

resistents a la humitat, de pell rectificada acabada al crom, amb

envoltant del turmell encoixinat, amb lengüeta de manxa de

desprendiment 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/A1 i UNE EN 347-2 (P - 23)

27,11 1,000 27,11

26 H146J364 u 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 ISO 20344 i UNE-EN 12568

(P - 24)

2,41 12,000 28,92

27 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 25) 22,64 5,000 113,20

28 H1481Z48 u Granota de treball per a construcció de poliester i cotó (65%-35%)

color groc, trama 240 amb butxaques interiors i tires reflectants

homologades segons UNE-EN340 (P - 26)

25,58 12,000 306,96

29 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 27) 13,28 12,000 159,36

30 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -

28)

4,43 12,000 53,16

31 H14Z1Z60 u Bosa porta-eines (P - 31) 27,26 2,000 54,52

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.902,58

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants

de tub metàl·lic, sòcol de fusta, ancorada al terreny amb daus de

formigó i amb el desmuntatge inclòs. (P - 32)

11,23 30,000 336,90

2 H6AA2111 m Tanca de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada

de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5 x 2 m

de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó,

inclòs malla de polietilè d'alta densitat i el seu desmuntatge posterior.

(P - 42)

2,50 280,000 700,00

3 H6AZ54A1 u Porta d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment

de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el

desmuntatge inclòs (P - 43)

79,02 2,000 158,04

euros
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4 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,

d'amplària fins a 1,5 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el

desmuntatge inclòs. (P - 33)

5,55 8,000 44,40

5 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,

d'amplària fins a 1,5 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el

desmuntatge inclòs. (P - 34)

7,35 10,000 73,50

6 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions de 4 m d'amplària

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el

desmuntatge inclòs. (P - 35)

21,83 2,000 43,66

7 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color

ambre (P - 36)

12,68 4,000 50,72

8 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de

distribució de 100 x 100 cm i de gruix 3 mm (P - 37)

41,74 1,000 41,74

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.448,96

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 03 Elements auxiliars i control de la seguretat

1 H15Z1Z01 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

de tots els equips, instal·lacions i mòduls de l'Estudi de Seguretat i

Salut. (P - 38)

34,60 64,000 2.214,40

2 H15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut.

(equips, instal·lacions, mòduls, etc.) i àrees anexes. (P - 39)

24,90 28,000 697,20

3 H16F1003 u Reunió mensual del Comitè de Seguretat i Salut. (P - 40) 111,69 6,000 670,14

4 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. (P -

41)

16,50 12,000 198,00

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs. (P - 59)

46,76 2,000 93,52

TOTAL Titol 3 01.01.03 3.873,26

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 04 Senyalització

1 HBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora triangular, circular o cuadrada de 60 cm,

elements d'ancoratge, fixació i suport inclos el desmuntatge, per a

senyals de trànsit, riscos generics, definició de zones i elements de

seguretat i senyalització  (P - 46)

41,62 6,000 249,72

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40 x 33 cm, fixada mecànicament i amb el

desmuntatge inclòs. (P - 47)

20,36 2,000 40,72

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

24,79 2,000 49,58

4 HBBAC013 u 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 - 49)

27,92 2,000 55,84

5 HBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent

excavació i fonamentació amb dau de formigó de 40 x 40 x 40 cm

incloent desmuntatge del conjunt (P - 50)

13,10 6,000 78,60

euros
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6 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària. (P - 51) 5,99 14,000 83,86

7 HBC1H0K1 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria

recarregable i amb el desmuntatge inclòs. (P - 54)

126,62 8,000 1.012,96

8 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de

color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el

desmuntatge inclòs. (P - 52)

3,70 4,000 14,80

9 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge

inclòs. (P - 53)

9,84 4,000 39,36

10 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey

prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 45)

47,11 67,000 3.156,37

TOTAL Titol 3 01.01.04 4.781,81

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 05 Equipaments per a personal d'obra

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 6,0 x 2,5 x 2,3 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 instal.lació

de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 3 plaques turques, 3

dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt

de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 60)

246,01 6,000 1.476,06

2 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,0 x 2,5 x 2,3 m de 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 insatal.lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 61)

171,59 6,000 1.029,54

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6,0 x 2,5 x 2,3 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 - 62)

160,64 6,000 963,84

4 HQU21301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler

de fusta (P - 63)

43,62 1,000 43,62

5 HQU22301 u Armari metàl.lic doble compartiment interior, de 0,4 x 0,5 x 1,8 m,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

57,56 12,000 690,72

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat

per a 5 persones,  col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

21,87 2,000 43,74

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m

d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 66)

28,74 2,000 57,48

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 67)

111,35 1,000 111,35

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60 x 45 cm, col.locada i

amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

54,89 1,000 54,89

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs. (P - 69)

90,98 1,000 90,98

11 HQU2GF01 u Recipient per recollida d'escombreries de 100 l de capacitat, col·locat i

amb el desmuntatge inclòs. (P - 70)

54,57 1,000 54,57

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 71) 1,76 2,000 3,52

13 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge

inclòs (P - 72)

185,31 1,000 185,31

14 HJA26Z14 u Acumulador elèctric de 50 l. (P - 58) 135,18 1,000 135,18

15 HE732402 u Radiador elèctric infrarojos (P - 55) 70,47 1,000 70,47

euros
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TOTAL Titol 3 01.01.05 5.011,27

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 06 Equipament mèdic

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 73)

116,95 1,000 116,95

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 74)

77,49 1,000 77,49

3 HQUACCJ0 u Manta  de cotó i fibra sintètica  de 110x210 cm (P - 75) 20,98 4,000 83,92

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 76) 35,55 12,000 426,60

5 HQUAP000 u Cursets de primers auxilis i socorrisme (P - 77) 201,25 1,000 201,25

TOTAL Titol 3 01.01.06 906,21

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 07 Instal·lacions provisionals d'obra

1 HG400Z01 u Subministrament i muntatge de material de l'instal·lació de

subministrament provisional de energia elèctrica en baixa tensió per a

l'obra comprenent escomesa desde linia exterior de Companyia per a

una potència elèctrica de 40 Kw, quadre de contadors i de protecció

general en el exterior, estancs a l'aigua amb protecció intempèrie,

quadres secundaris a instal·lar en el interior de l'obra amb sortides

tetrapolars i bipolars equipats amb magnetotèrmics i diferencials en

número suficient per al Contractista i la resta d'industrials de l'obra,

incloent instal·lació de posta a terra i enllumenat d'orientació en

l'interior de l'obra. L'unitat inclou les gestions en relació amb la

Companyia així com documents de legalització i tramits necessaris

davant els Organismes Públics. La composició haurà de ser aprovada

pel Coordinador de Seguretat i Salut, incloent desmuntatge i retirada

posterior, així com el manteniment, reparació i substitució necessari al

llarg de l'obra. (P - 56)

985,00 1,000 985,00

2 HJ700Z02 u Subministrament d'aigua provisional d'obra, necessaria per a la

realització dels treballs per part del Contractista i de la resta

d'insdustrials que intervenguin a l'obra, comprenent quadre de

contadors i totes les canonades i connexions desde el punt d'entrega

possat a disposició per la Propietat, així com tots els treballs

addcionals necessaris, incloent connexió dels banys d'obra i els seus

consums. L'unitat inclou les gestions en relació amb Companyia així

com documents de legalització i tramits necessaris davant els

Organismes Públics. Correspon al Contractista estar sempre provist

d'aigua de reserva suficient per a cas de tall de subministrament. La

composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i

Salut, incloent desmuntatge i retirada posterior, així com el

manteniment, reparació i substitució necessari al llarg de l'obra. (P - 57)

510,00 1,000 510,00

3 H9400Z03 u Instal·lació d'enllumenat general de les àrees de treball, en funció de

les necessitats de l'obra. La composició haurà de ser aprovada pel

Coordinador de Seguretat i Salut, incloent desmuntatge i retirada

posterior, així com el manteniment, reparació i substitucions

necessaries al llarg de l'obra. (P - 44)

415,00 1,000 415,00

TOTAL Titol 3 01.01.07 1.910,00

euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Proteccions individuals 1.902,58

Titol 3 01.01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 1.448,96

Titol 3 01.01.03  Elements auxiliars i control de la seguretat 3.873,26

Titol 3 01.01.04  Senyalització 4.781,81

Titol 3 01.01.05  Equipaments per a personal d'obra 5.011,27

Titol 3 01.01.06  Equipament mèdic 906,21

Titol 3 01.01.07  Instal·lacions provisionals d'obra 1.910,00

Capítol 01.01  Seguretat i Salut 19.834,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.834,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Seguretat i Salut 19.834,09

Obra 01 Pressupost PFG 19.834,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.834,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PFG 19.834,09

19.834,09

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 19.834,09

13 % Despeses Generals SOBRE 19.834,09..................................................................... 2.578,43

6 % Benefici Industrial SOBRE 19.834,09.......................................................................... 1.190,05

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 23.602,57

18 % IVA SOBRE 23.602,57.............................................................................................. 4.248,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 27.851,03

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

vint-i-set mil vuit-cents cinquanta-un euros amb tres centims

                                                     Barcelona, juny de 2012
                                                       L´AUTOR DEL PROJECTE

                                                         Jordi Olmo Novoa
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ANNEX NÚM. 15 

ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 

En aquest annex estudiem les diferents possibilitats estudiades per donar solució als 

requeriments de disseny de l’aparcament i el seu aforament. 

Hem de tenir en compte el número de places necessàries, les diferents entrades, 

l’ordenació de la circulació per dintre l’aparcament i l’afecció als carrers adjacents.  

S’han estudiat 3 alternatives possibles (veure plànols adjunts). 

A la primera, s’estudia la possibilitat de situar l’entrada i la sortida de l’aparcament al carrer 

Selva de Mar, però aquesta solució té diferents inconvenients, per una banda ens limita 

l’aforament màxim de l’aparcament respecte a la solució adoptada, i per altre alentim la 

circulació d’un dels carrers principals de la xarxa viària d’aquest barri, amb la qual cosa no 

és la proposta més factible. 

A la segona, analitzo la possibilitat de col·locar l’entrada i la sortida al carrer Bolívia, amb el 

que afavorim l’accés a l’aparcament si tenim en compte que no només es pot accedir pel 

carrer Selva de Mar si no que també s’hi pot fer per Bac de Roda. Mantenint la distribució 

de places anteriorment observades, en guanyem 12 places per a vehicles més. 

A la tercera, un cop definit l’accés a l’aparcament, he estudiat la disposició de les places 

per tal d’optimitzar el seu número i observant el plànol adjunt de la tercera alternativa, es 

pot comprovar la seva geometria i el número de places totals obtingudes, sent aquest de 7 

places més que a l’alternativa 2, a més d’incloure una plaça de PMR més i de 59 places 

per a motos. 

Bé, un cop finalitzat l’estudi de les diferents alternatives, la tercera proposta sens dubte és 

la millor pel que fa a l’aforament i a l’accés de l’aparcament, a més d’afavorir la circulació 

dels carrers adjacents i considerant-la com la solució més econòmica si tenim present que 

als plànols adjunts de les alternatives 1 i 2, s’observa la previsió de construir-hi una sèrie 

de passarel·les per a vianants en forma d’ïlletes per tal d’afavorir la circulació a peu interna 

de l’aparcament. 

 

Taula resum de la capacitat de places estudiada a cada alternativa. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Places turismes 224 235 242 

Places PMR 5 5 6 

Places motos 0 0 59 
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ANNEX NÚM. 16 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

El present annex té per objecte la determinació dels preus unitaris partint dels preus dels 

elements que formen la unitat, i que determinem en els quadres de preus corresponents, 

sota els següents conceptes: 

 Preu de cost de la mà d’obra, per categories. 

 Cost i taxes de la maquinària. 

 Preus de cost dels materials a peu d’obra. 

 Cost dels elements compostos. 

 

A partir d’aquests quatre quadres, es precisa el cost directe unitari de les partides d’obra, 

tenint en compte els rendiments corresponents, d’acord amb les característiques de cada 

unitat i de l’obra. 

Els preus que s’indiquen al present annex són els que han servit de base per formar el 

quadre de preus número 1 i serviran de base per a la obtenció, si s’escau, de preus 

contradictoris durant la vigència del contracte. 



Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 15,84000 €

A0121000 h Oficial 1a 18,43000 €

A0122000 H Oficial 1a Paleta 18,43000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 13,76000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 18,97000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,02000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 20,94000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 18,96000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,05000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 19,05000 €

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 18,43000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 12,87000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,44000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,59000 €

A013F000 h Ajudant manyà 17,52000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,14000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,16000 €

A013N000 H Ajudant d'obra pública 18,28000 €

A013U001 h Ajudant 15,35000 €

A0140000 h Manobre 16,50000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,01000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,29000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 39,43000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 12,60000 €

C110U080 h Fresadora de paviment 84,36000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 43,18000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 48,51000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,16000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,74000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t. 29,76000 €

C1501800 h Camió per a transport  de 12 t 38,50000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 29,11000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 62,12000 €

C1502D00 h Camió cisterna  de 6 m3 41,38000 €

C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,59000 €

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 63,43000 €

C150INT1 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines o materials 54,34000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic. 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l. 1,59000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l. 2,57000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa. 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic. 60,52000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 33,61000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada. 38,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual. 29,06000 €

C200D000 h Vibrador d'agulla. 1,05000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,71000 €

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

38,55000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B010001 m2 Malla electrosoldada d'1,5 m d'alçada, de 200x50 mm de pas de malla i 6 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i plastificat en color blanc RAL 3015.

6,24000 €

B010002 u Muntant de perfil d'acer galvanitzat i pintat, de secció quadrada 50x50x1,5 mm i 1,50 m
d'alçada.

4,24000 €

B010003 m Perfil d'acer galvanitzat i pintat, de secció quadrada 30x30x1,5 mm. 1,91000 €

B010004 u Bloc de formigó, amb acabat split amb dos cares vistes, color, 40x20x15 cm, inclós p/p de peçes
especials. Segons UNE-EN 771-3.

1,53000 €

B010005 m3 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/4.

133,30000 €

B010006 u Subministrament i instal·lació de projector tipus LED de 100 w de potència i d'aliatge d'alumini. 759,99000 €

B010007 u Barrera automàtica per a vehicles subministrada per B:SM, accionament manual. Inclós pal de
subjecció d'acer galvanitzat, placa d'ancoratge a dau de formigó, perns d'ancoratge i demés
elements necessàris per a la seva instal·lació.

240,50000 €

B010008 u Fita d'acer galvanitzat i pintat de diàmetre 15 cm i 80 cm d'alçada, inclòs fonament. 156,35000 €

B010009 u Creueta d'acer galvanitzat per al suport de tres projectors. 85,60000 €

B010017 u Pal de recàrrega de doble endoll monofàsic tipus Schuko (230 V c.a., 16 A per presa, de 7,2 kW),
de cos circular d'acer inoxdidable de dimensions 1230 x 214 mm amb pintura antigrafiti i protecció
IP54.

3.252,96000 €

B0111000 m3 Aigua 1,19000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra càlcaria per a formigons. 16,04000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra càlcaria per a morters. 18,04000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm. 17,65000 €

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons. 13,84000 €

B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 19,94000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,48000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada. 9,07000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90. 0,09000 €

B055JHDM kg Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3B 0,59000 €

B0606210 m3 Formigó de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plàstica i grandaria maxima del granulat 12 mm. 34,13000 €

B0606220 m3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 34,13000 €

B0608220 m3 Formigo HA-25, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 36,01000 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

54,95000 €

B0641080 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

53,35000 €

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

63,00000 €

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,53000 €

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

61,40000 €

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

58,87000 €
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B0654050 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

83,09000 €

B0704200 t Morter M-4A (4 N/mm2), a granel. 25,07000 €

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

42,96000 €

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

33,68000 €

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigons. 2,90000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,74000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,51000 €

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50 x 50 cm per a 20 usos. 2,16000 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,37000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de  29X14X10 cm, per a revestir. 0,22000 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

1,00000 €

B44Z2016 kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,61000 €

B6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

372,48000 €

B89ZJ000 kg Pintura de clorocautxú 8,82000 €

B8ZAE000 kg Imprimació al làtex 4,10000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 7,78000 €

B9611AG0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 40x25 cm 26,57000 €

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per
a embornal

48,37000 €

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,86000 €

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola. 1,58000 €

B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció
62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferencia de 40 cm de radi

135,94000 €

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format
per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i
semafor, col·locat sobre solera de formigo de resistencia 15 n/mm2 de 10 cm de gruix

162,14000 €

B991WS10 u Peça de formigó 110x7x20 cm per a formació d'escocell. 7,94000 €

B991WS11 u Peça de formigó 120x7x20 cm per a formació d'escocell. 8,82000 €

B99ZZ050 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20 de 10 mm de gruix. 76,03000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,06000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític

53,45000 €

B9H11A61 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 D (D-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític

52,39000 €

B9H11B31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

52,92000 €

BB1221C0 m Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´I´´, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120
cm d'alçària

66,50000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat. 48,29000 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 61,65000 €

BBM1EB13 u Placa per a senyalització per a exterior d'elements contraincendis, de 210 x 300 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons norma UNE 23-033, inclós fixació i ancoratge a suport.

32,37000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 3,72000 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO

17,48000 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical. 13,46000 €

BBMZ1B21 u Suport d'acer galvanitzat per extintor, especialment dissenyat per al seu muntatge a pal de
metàl·lic, inclós elements d'ancoratges i fixació.

12,00000 €

BBMZ1B22 u Suport d'acer galvanitzat, especialment dissenyat per fixar retòls lluminosos de senyalització,
inclós adaptació a pal metàl·lic o parament.

12,80000 €

BBMZ1B23 u Suport d'acer galvanitzat, especialment dissenyat per a fixar plaques de senyalització d'elements
contraincendis, inclós adaptació a pal metàl·lic o parament.

8,60000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 5,44000 €

BD1BS001 U Reixa i marc per a embornal tipus Delta 80. 71,82000 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

9,07000 €

BD7F7370 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

12,77000 €

BD7FA370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

22,04000 €

BD7FD570 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

33,46000 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada 92,50000 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

91,78000 €

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de
goma

97,27000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,35000 €

BDDZFDD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

102,82000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,78000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària. 0,11000 €

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

15,26000 €

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

233,65000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 400x400x45 mm i de 25 kg de pes. 14,71000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes. 35,00000 €

BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó de
serveis

198,66000 €

BDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 700x700 mm, per a pericó de
serveis

310,70000 €

BEINTC01 u Connexió de la xarxa elèctrica per als rètols lluminosos al quadre elèctric, inclòs aparellatge
necessari, resistivitat necessària de posta a terra i connexionats, totalment acabat.

235,00000 €

BFB1R300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

26,87000 €
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BFB3CA00 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons

8,17000 €

BFWB1R32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

326,56000 €

BFWB3C32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

47,48000 €

BFYB1R32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

3,41000 €

BFYB3C32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

0,46000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,25000 €

BG21RA10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N,  d'1,2 mm de gruix

0,92000 €

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,  d'1,2 mm de gruix

1,45000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de pvc, de 100 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades.

1,71000 €

BG22SA04 m Tub de polietilè de doble paret, corrugada l'exterior i llisa la interior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450
n, muntat com a canalització soterrada.

1,82000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 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

1,65000 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 KV, bipolar de secció 2 x 2,5 mm2 0,50000 €

BG314380 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas amb baixa emisió fums,
col·locat en tub.

14,55000 €

BG315560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

8,54000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,93000 €

BG31D550 m Conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió asignada, amb desiganació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb baixa emissió fums.

2,93000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,22000 €

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2. 0,94000 €

BG46E020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre lampades 12,08000 €

BGD14210 u Comprovació de posada a terra de la instal·lació en quadre elèctric i col·locació de piqueta de
coure si escau, totalment acabat.

195,50000 €

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm. 9,19000 €

BGDZE020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,10000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,53000 €

BGK22680 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

7,97000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BH61INT6 u Retol tipus B o D, de 660 x 220 mm, amb sistema autònom d'il·luminació d'emergència, il·luminació
incorporada tipus fluorescent, d'una cara.

490,00000 €
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BH61INT7 u Retol tipus B o D, de 660 x 220 mm, amb sistema autònom d'il·luminació d'emergència, il·luminació
incorporada tipus fluorescent, a dos cares.

545,00000 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat de l'aparcament, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic

2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €

BHM1E240 u Columna cilíndrica model Prim 9 m, amb base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge
sobre dau de formigó

1.153,20000 €

BHM1INT1 u Columna de 4 metres d'alçada amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 150 W, de la amrca Philips,
tipus TORINO o similar.

556,90000 €

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació. 12,54000 €

BHN1SA08 u Instal·lació interior de columna, amb seccionador, borne de terra, 2x4 fusibles de 6a, cablejat de
3x2.5 mm2, v-750

88,59000 €

BHN32G70 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 250 W, de preu alt, tancada

163,10000 €

BM31INT2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 5 kg, amb pressió incoporada, manòmetre per
comprovació de la pressió, model homologat, classificació 21 A - 113 B.

58,60000 €

BP4AA4A0 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè

2,39000 €

BP4T1000 u Kit d'unió de fusió per a fibra òptica 15,07000 €

BPA1U010 u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3'', numero de píxels 291.000,
resolució 380 LTV, sensibilitat mínima de 2 lux a F-1,8, auto-shutter 1/10.000, sincronisme
intern-extern amb domo decoratiu per a muntatge en fals sostre i superfície, inclosa òptica de 3,6
mm, entrellaçat 2:1 i alimentació a 12/230 V

331,98000 €

BPA1U110 u Equip d'alimentació de CTTV amb estabilitzador electrònic en xassís IP65, 9 V, 500 mA 53,64000 €

BQ116311 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i amb
suports de fosa d'alumini

495,00000 €

BQ116H11 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 3 m de llargària, amb respatller de fusta i amb
suports de fosa d'alumini

975,00000 €

BQ21US10 u Paperera model barcelona 70 l formada per planxa d'acer zincat i protegit amb capa de poliester al
forn, color gris oxiron suport de paperera rectangular de 20x80 mm i.amb una perforació a la part
superior de 17 mm per a la instal·lació del xip. cistella coronada per un tubular de 20 mm i de 2 mm
de gruix base de la paperera de 3 mm de gruix amb 4 perforacions per a desguàs de 8 mm de
diàmetre. ancoratge a terra mitjançant carteles soldades i perforacions per cargolar al paviment
amb 4 perns d'expansió. inclou xip.

123,53000 €

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 1000 mm d'alçària, amb
forat longitudinal, per a col·locació encastada

205,30000 €

BRH0AL99 u Columna de llum eixample de 8,0 m, format per columna d'alumini extruit de 5 mm de gruix en
acabat anoditzat i segellat amb base de fundició d'alumini em relleu format per una geometria de
rombes i acabat sorrejat amb corindó. amb dues llumieneres de fundició d'alumini una de 150w de
vsap. registre superior. segons plànol detall.

952,60000 €

ULM2110101 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model EUROSELF, ample interior 100mm i alçària exterior
95mm, de secció hidràulica no inferior a 80 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de
longitud, amb fixació ràpida sense tanques, reixeta d'acer galvanitzat nervada, model GN100UOA,
de classe A-15 i 1 m de longitud, model certificat sengons la declaració de conformitat CE., ref.
ULM2110101 de la serie Euroself de ULMA

17,75000 €

ULM2140401 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U250K.00R, ample interior 250mm i alçària exterior
300mm, amb secció hidràulica no inferior 580 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m
de longitud, tanca de seguretat CS250, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta de
fosa clase F900 i 1m de longitud, ref. ULM2140401 de la serie U 250 K de ULMA

145,50000 €

ULMA0129 u Pericó de configuració de tres cossos de Formigó Polímer tipus ULMA, model cos superior AK250S
amb mides de 310x500x400 mm, amb premarques per connectar la canal U250K, model cos
intermitj A250I i Base A250B amb mides de 310x500x400, disposa al mateix temps de sortides
premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció d'aigües pluvials a col·lectors principals,
tanca de seguretat CS250, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta de 0,5 m. de

324,69000 €
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longitud, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles Model-C250., ref. ULMA0129 de la serie U
250 K de ULMA
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BEINTCOO u Modificacions a realitzar en instal·lació existent per a
la connexió de nova xarxa elèctrica per a rètols
lluminosos, inclòs aparellatge elèctric necessari,
adaptacions per complir amb la resistivitat necessària
i connexionats, totalment acabat.

Rend.: 1,000 235,00000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BEINTC01 u Connexió de la xarxa elèctrica per als rètols
lluminosos al quadre elèctric, inclòs aparellatge
necessari, resistivitat necessària de posta a terra i
connexionats, totalment acabat.

1,000      x 235,00000 = 235,00000

Subtotal: 235,00000 235,00000

COST DIRECTE 235,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,00000

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA, ELABORADA A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 67,31000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,01000 = 17,86050

Subtotal: 17,86050 17,86050

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l. 0,750 /R x 1,59000 = 1,19250

Subtotal: 1,19250 1,19250

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra càlcaria per a morters. 1,520      x 18,04000 = 27,42080

Subtotal: 48,08080 48,08080

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,86100 = 0,17861

Subtotal: 0,17861 0,17861

COST DIRECTE 67,31241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,31241
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ELEMENTS COMPOSTOS

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 69,84000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 17,01000 = 15,30900

Subtotal: 15,30900 15,30900

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l. 0,450 /R x 2,57000 = 1,15650

Subtotal: 1,15650 1,15650

Materials

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons.

1,600      x 13,84000 = 22,14400

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,190      x 103,30000 = 19,62700

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra càlcaria per a formigons. 0,680      x 16,04000 = 10,90720

Subtotal: 52,91620 52,91620

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 15,30900 = 0,45927

Subtotal: 0,45927 0,45927

COST DIRECTE 69,84097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,84097

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, 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 165 l

Rend.: 1,000 75,19000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,01000 = 18,71100

Subtotal: 18,71100 18,71100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l. 0,600 /R x 1,59000 = 0,95400

Subtotal: 0,95400 0,95400
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Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,19000 = 0,21420

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra càlcaria per a formigons. 0,650      x 16,04000 = 10,42600

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,225      x 103,30000 = 23,24250

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons.

1,550      x 13,84000 = 21,45200

Subtotal: 55,33470 55,33470

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18711

COST DIRECTE 75,18681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,18681

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 73,76000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,01000 = 17,01000

Subtotal: 17,01000 17,01000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l. 0,700 /R x 1,59000 = 1,11300

Subtotal: 1,11300 1,11300

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra càlcaria per a morters. 1,630      x 18,04000 = 29,40520

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

Subtotal: 55,46820 55,46820

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,01000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

COST DIRECTE 73,76130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,76130

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 87,27000 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,01000 = 17,01000

Subtotal: 17,01000 17,01000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l. 0,700 /R x 1,59000 = 1,11300

Subtotal: 1,11300 1,11300

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,400      x 103,30000 = 41,32000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra càlcaria per a morters. 1,520      x 18,04000 = 27,42080

Subtotal: 68,97880 68,97880

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,01000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

COST DIRECTE 87,27190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,27190

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 103,69000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,01000 = 17,86050

Subtotal: 17,86050 17,86050

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l. 0,725 /R x 1,59000 = 1,15275

Subtotal: 1,15275 1,15275

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

B0532310 kg Calç aèria CL 90. 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra càlcaria per a morters. 1,530      x 18,04000 = 27,60120

Subtotal: 84,49920 84,49920

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,86100 = 0,17861
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Subtotal: 0,17861 0,17861

COST DIRECTE 103,69106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,69106

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 100,68000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,01000 = 17,86050

Subtotal: 17,86050 17,86050

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l. 0,725 /R x 1,59000 = 1,15275

Subtotal: 1,15275 1,15275

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra càlcaria per a morters. 1,380      x 18,04000 = 24,89520

B0532310 kg Calç aèria CL 90. 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

Subtotal: 81,48720 81,48720

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,86100 = 0,17861

Subtotal: 0,17861 0,17861

COST DIRECTE 100,67906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,67906

D070INT2 m³ Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m³
de ciment, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 100,60000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,01000 = 17,01000

Subtotal: 17,01000 17,01000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l. 1,000 /R x 1,59000 = 1,59000
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Subtotal: 1,59000 1,59000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra càlcaria per a morters. 1,380      x 18,04000 = 24,89520

B0532310 kg Calç aèria CL 90. 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 81,48720 81,48720

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,51030

COST DIRECTE 100,59750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,59750

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,68000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 13,76000 = 0,06880

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 12,87000 = 0,06435

Subtotal: 0,13315 0,13315

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,74000 = 0,00740

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,51000 = 0,53550

Subtotal: 0,54290 0,54290

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,13300 = 0,00133

Subtotal: 0,00133 0,00133

COST DIRECTE 0,67738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67738
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P-1 E2133353 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 102,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,640 /R x 16,50000 = 27,06000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 18,97000 = 9,48500

Subtotal: 36,54500 36,54500

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,800 /R x 68,31000 = 54,64800

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 42,27000 = 6,76320

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 7,71000 = 3,85500

Subtotal: 65,26620 65,26620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54818

COST DIRECTE 102,35938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,35938

P-2 E2135132 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 32,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 16,50000 = 2,14500

Subtotal: 2,14500 2,14500

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,350 /R x 68,31000 = 23,90850

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 42,27000 = 6,76320

Subtotal: 30,67170 30,67170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03218

COST DIRECTE 32,84888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,84888

P-3 EG22SA04 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
doble paret, corrugada l'exterior i llisa la interior, de
90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistpencia a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 19,05000 = 0,80010

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,14000 = 0,34280

Subtotal: 1,14290 1,14290

Materials

BG22SA04 m Tub de polietilè de doble paret, corrugada l'exterior i
llisa la interior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
40 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada.

1,020      x 1,82000 = 1,85640

Subtotal: 1,85640 1,85640

COST DIRECTE 2,99930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99930

P-4 EGD1421E u Comprovació de posada a terra de la instal·lació en
quadre elèctric i col·locació de piqueta de coure si
escau, totalment acabat.

Rend.: 1,000 310,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 19,05000 = 57,15000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 17,14000 = 51,42000

Subtotal: 108,57000 108,57000

Materials

BGD14210 u Comprovació de posada a terra de la instal·lació en
quadre elèctric i col·locació de piqueta de coure si
escau, totalment acabat.

1,000      x 195,50000 = 195,50000

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

2,850      x 1,00000 = 2,85000

Subtotal: 198,35000 198,35000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 3,25710

COST DIRECTE 310,17710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,17710

P-5 EINTCON u Connexió de la xarxa elèctrica per als rètols
lluminosos al quadre elèctric, inclòs aparellatge
necessari, resistivitat necessària de posta a terra i
connexionats, totalment acabat.

Rend.: 1,000 406,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 17,14000 = 68,56000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 19,05000 = 76,20000
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Subtotal: 144,76000 144,76000

Materials

BEINTCOO u Modificacions a realitzar en instal·lació existent per a
la connexió de nova xarxa elèctrica per a  rètols
lluminosos, inclòs aparellatge elèctric necessari,
adaptacions per complir amb la resistivitat necessària
i connexionats, totalment acabat.

1,000      x 235,00000 = 235,00000

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

22,350      x 1,00000 = 22,35000

Subtotal: 257,35000 257,35000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 4,34280

COST DIRECTE 406,45280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,45280

P-6 EQPC015P u Rètol lluminós per entrada a l'aparcament, tipus
Ajuntament, amb rètol ''llire/complet'' a dues cares,
l'encessa del cartell es realitzarà mitjançant cèl·lula
fotoelèctrica i/o manualment, inclòs els ancoratges i
els elements auxiliars de muntateg i connexionat.

Rend.: 1,000 1.250,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 F1712A01 u Subministrament i col·locació de mòdul de cabina de
control prefabricat, de 1,66 x 3,16 m, subministrat per
B:SM, inclòs connexionat d'escomesa elèctrica, de
comunicacions i de control i demés ajudes
necessàries

Rend.: 1,000 2.120,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

XP01B1 u Subministrament i col·locació de mòdul de cabina de
control prefabricat, de 1,66 x 3,16 m, subministrat per
B:SM, inclòs connexionat d'escomesa elèctrica, de
comunicacions i de control i demés ajudes
necessàries per a la seva instal·lació i posada en
servei.

1,000      x 2.120,00000 = 2.120,00000

Subtotal: 2.120,00000 2.120,00000

COST DIRECTE 2.120,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.120,00000

P-8 F1712A02 u Instal·lació de mòdul prefabricat 2,44 x 6,00 m per a
serveis higiènics i vestidor/magatzem totalment
equipat, subministrat per B:SM, inclòs connexionat
d'escomesa elèctrica, d'aigua potable i demés ajudes
necessàries.

Rend.: 1,000 11.340,00 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

XP01B3 u Instal·lació de mòdul prefabricat 2,44 x 6,00 m per a
serveis higiènics i vestidor/magatzem totalment
equipat, subministrat per B:SM, inclòs connexionat
d'escomesa elèctrica, d'aigua potable i demés ajudes
necessàries.

1,000      x 11.340,0000 = 11.340,00000

Subtotal: 11.340,00000 11.340,00000

COST DIRECTE 11.340,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.340,00000

P-9 F1712A03 u Subministrament i muntatge d'equipament complert
per cabina de control segons plànol de detall, armaris,
base endoll de 8 presses, taula amb calaix de canvi,
etc.

Rend.: 1,000 2.350,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

XP01B2 u Subministrament i muntatge d'equipament complert
per cabina de control segons plànol de detall, armaris,
base endoll de 8 presses, taula amb calaix de canvi,
etc.

1,000      x 2.350,00000 = 2.350,00000

Subtotal: 2.350,00000 2.350,00000

COST DIRECTE 2.350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.350,00000

P-10 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 68,31000 = 4,50846

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,024 /R x 60,38000 = 1,44912

Subtotal: 5,95758 5,95758

COST DIRECTE 5,95758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95758

P-11 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.: 1,000 128,55 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 17,01000 = 28,06650

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,50000 = 13,20000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,05000 = 9,52500

Subtotal: 50,79150 50,79150

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 48,42000 = 24,21000

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,59000 = 26,79500

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 15,75000 = 25,98750

Subtotal: 76,99250 76,99250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76187

COST DIRECTE 128,54587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,54587

P-12 F2221754 m Excavació de rasa per alimentació d'instal·lacions
(barreres d'accés i senyal ´´P´´ exterior) de 40 cm
d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora.

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 17,01000 = 1,36080

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,50000 = 1,32000

Subtotal: 2,68080 2,68080

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,035 /R x 60,38000 = 2,11330

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,070 /R x 8,74000 = 0,61180

Subtotal: 2,72510 2,72510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04021

COST DIRECTE 5,44611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44611

P-13 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora.

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 16,50000 = 2,06250
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A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 17,01000 = 2,12625

Subtotal: 4,18875 4,18875

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,125 /R x 8,74000 = 1,09250

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 60,38000 = 3,62280

Subtotal: 4,71530 4,71530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06283

COST DIRECTE 8,96688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96688

P-14 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,50000 = 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,110 /R x 60,38000 = 6,64180

Subtotal: 6,64180 6,64180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01980

COST DIRECTE 7,98160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98160

P-15 F2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 16,50000 = 0,33000

Subtotal: 0,33000 0,33000

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,042 /R x 182,49000 = 7,66458

Subtotal: 7,66458 7,66458
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00495

COST DIRECTE 7,99953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99953

P-16 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 3,31000

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,040 /R x 56,03000 = 2,24120

Subtotal: 5,55120 5,55120

COST DIRECTE 5,55120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55120

P-17 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 11,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 17,01000 = 3,06180

Subtotal: 3,06180 3,06180

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,180 /R x 12,16000 = 2,18880

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800

Subtotal: 8,22680 8,22680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04593

COST DIRECTE 11,33453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,33453

P-18 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 9,06 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,44000 = 3,02640

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800

Subtotal: 9,06440 9,06440

COST DIRECTE 9,06440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,06440

P-19 F2R4506A m3 Transport de terres i/o runes a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport  de 12 t 0,180 /R x 38,50000 = 6,93000

Subtotal: 6,93000 6,93000

COST DIRECTE 6,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93000

P-20 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

Rend.: 1,000 449,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 2,150 /R x 19,05000 = 40,95750

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,450 /R x 18,43000 = 8,29350

A013M000 h Ajudant muntador 1,250 /R x 17,16000 = 21,45000

Subtotal: 70,70100 70,70100

Materials

D060Q021 m3 Formigó  de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, 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 165 l

0,0567      x 75,18681 = 4,26309

B6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat

1,000      x 372,48000 = 372,48000
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Subtotal: 376,74309 376,74309

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,76753

COST DIRECTE 449,21162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 449,21162

P-21 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 29,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,50000 = 0,82500

Subtotal: 0,82500 0,82500

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,98600

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,04425 5,04425

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 20,48000 = 23,55200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 23,61150 23,61150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01238

COST DIRECTE 29,49313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,49313

P-22 F9365F21 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 72,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,067 /R x 18,43000 = 1,23481

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,50000 = 3,30000

Subtotal: 4,53481 4,53481

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786

Subtotal: 2,58786 2,58786

Materials

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 62,53000 = 65,65650
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Subtotal: 65,65650 65,65650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06802

COST DIRECTE 72,84719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,84719

P-23 F9365G21 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 mecànic,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 73,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,50000 = 3,30000

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,067 /R x 18,43000 = 1,23481

Subtotal: 4,53481 4,53481

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786

Subtotal: 2,58786 2,58786

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      x 63,00000 = 66,15000

Subtotal: 66,15000 66,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06802

COST DIRECTE 73,34069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,34069

P-24 F961AAGA m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 40x25 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 56,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,300 /R x 18,43000 = 5,52900

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,50000 = 9,90000

Subtotal: 15,42900 15,42900

Materials

B9611AG0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 40x25 cm

1,050      x 26,57000 = 27,89850

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

0,2156      x 58,87000 = 12,69237
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Subtotal: 40,59087 40,59087

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23144

COST DIRECTE 56,25131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,25131

P-25 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra
granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de
20x25x110 cm, col·locada amb fonament de formigo

Rend.: 1,000 62,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 18,43000 = 3,22525

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 17,01000 = 5,95350

Subtotal: 9,17875 9,17875

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

0,060      x 58,87000 = 3,53220

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 87,27190 = 0,78545

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada,
per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a
embornal

1,000      x 48,37000 = 48,37000

Subtotal: 52,68765 52,68765

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13768

COST DIRECTE 62,00408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,00408

P-26 F96412A1 m Barrera de protecció tipus doble ona. Inclou perfils de
subjecció amb fonament, elements d'unió, peces
d'extrem (cua de peix) i passamà.

Rend.: 1,000 132,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 16,50000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

Materials

BB1221C0 m Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´I´´, amb un
tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm
d'alçària

1,000      x 66,50000 = 66,50000

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat

5,000      x 5,44000 = 27,20000
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Subtotal: 93,70000 93,70000

Partides d'obra

GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible  d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport

1,000      x 18,84000 = 18,84000

Subtotal: 18,84000 18,84000

COST DIRECTE 132,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,34000

P-27 F96412A2 m Barrera de protecció tipus doble ona. Inclou perfils de
subjecció amb fonament, elements d'unió i peces
d'extrem (cua de peix).

Rend.: 1,000 85,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 16,50000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

Materials

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat

5,000      x 5,44000 = 27,20000

B44Z2016 kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

12,000      x 1,61000 = 19,32000

Subtotal: 46,52000 46,52000

Partides d'obra

GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible  d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport

1,000      x 18,84000 = 18,84000

Subtotal: 18,84000 18,84000

COST DIRECTE 85,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,16000

P-28 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
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
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-5

Rend.: 1,000 20,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,475 /R x 16,50000 = 7,83750

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,235 /R x 18,43000 = 4,33105

Subtotal: 12,16855 12,16855

Materials

B96512C0 m Vorada recta  de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2  de 20x10 cm, 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      x 4,86000 = 5,10300

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      x 33,68000 = 0,07073

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

0,0473      x 58,87000 = 2,78455

Subtotal: 7,95828 7,95828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18253

COST DIRECTE 20,30936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,30936

P-29 F9652G01 m Tancament per a l'aparcament format per malla
electrosoldada, de 200 x 50 mm de pas de malla i 6
mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat de
color blanc, amb recercat o bastidos metàl·lic de perfil
d'acer galvanitzat en color blanc de secció 30 x 30 x
1,5 mm i muntants de tub rectangular d'acer
galvanitzat de 50 x 50 x 1,5 mm i 1,5 m d'alçada.

Rend.: 1,000 34,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,118 /R x 16,50000 = 1,94700

A013F000 h Ajudant manyà 0,354 /R x 17,52000 = 6,20208

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,354 /R x 18,96000 = 6,71184

Subtotal: 14,86092 14,86092

Materials

B010001 m2 Malla electrosoldada d'1,5 m d'alçada, de 200x50 mm
de pas de malla i 6 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i plastificat en color blanc RAL
3015.

1,500      x 6,24000 = 9,36000
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B010003 m Perfil d'acer galvanitzat i pintat, de secció quadrada
30x30x1,5 mm.

3,200      x 1,91000 = 6,11200

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,020      x 54,95000 = 1,09900

B010002 u Muntant de perfil d'acer galvanitzat i pintat, de secció
quadrada 50x50x1,5 mm i 1,50 m
d'alçada.

0,440      x 4,24000 = 1,86560

Subtotal: 18,43660 18,43660

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 33,29767 = 0,99893

Subtotal: 0,99893 0,99893

COST DIRECTE 34,29645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,29645

P-30 F9652G02 m Mur de tancament d'1 m d'alçada, continu, de 15 cm
d'espessor de fàbrica amb 2 cares vistes, de bloc
2CV de formigó, split amb dos cares vistes, color, 40
x 20 x 15 cm, amb junta d'1 cm, rebuda amb morter
de ciment
M-10.

Rend.: 1,000 43,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013N000 H Ajudant d'obra pública 0,420 /R x 18,28000 = 7,67760

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,740 /R x 18,43000 = 13,63820

Subtotal: 21,31580 21,31580

Materials

B010005 m3 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
confeccionat en obra amb 380 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

0,011      x 133,30000 = 1,46630

B010004 u Bloc de formigó, amb acabat split amb dos cares
vistes, color, 40x20x15 cm, inclós p/p de peçes
especials. Segons UNE-EN
771-3.

12,600      x 1,53000 = 19,27800

Subtotal: 20,74430 20,74430

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 42,06000 = 1,26180

Subtotal: 1,26180 1,26180
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COST DIRECTE 43,32190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,32190

P-31 F974V010 m Subministrament i col·locació de rigola de 30 cm
d'amplària amb peces de morter de ciment de colos
blanc, de 30 x 30 x 8 cm, col·locades amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

Rend.: 1,000 10,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 16,50000 = 0,99000

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,190 /R x 18,43000 = 3,50170

Subtotal: 4,49170 4,49170

Materials

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

0,001      x 160,16000 = 0,16016

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 87,27190 = 0,78545

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms
per a rigola.

3,333      x 1,58000 = 5,26614

Subtotal: 6,21175 6,21175

COST DIRECTE 10,70345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,70345

P-32 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra
fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base
de formigó

Rend.: 1,000 179,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 17,01000 = 27,21600

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 18,43000 = 7,37200

Subtotal: 34,58800 34,58800

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,012      x 87,27190 = 1,04726
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B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra
fi,  amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferencia de 40 cm de radi

1,000      x 135,94000 = 135,94000

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

0,124      x 58,87000 = 7,29988

Subtotal: 144,28714 144,28714

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51882

COST DIRECTE 179,39396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,39396

P-33 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col·locat amb base de formigó

Rend.: 1,000 213,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 18,43000 = 11,05800

A0150000 h Manobre especialista 1,800 /R x 17,01000 = 30,61800

Subtotal: 41,67600 41,67600

Materials

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semafor,
col·locat sobre solera de formigo de resistencia 15
n/mm2 de 10 cm de gruix

1,000      x 162,14000 = 162,14000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,024      x 87,27190 = 2,09453

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      x 58,87000 = 7,06440

Subtotal: 171,29893 171,29893

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62514

COST DIRECTE 213,60007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,60007

P-34 F986GF21 u Fitons d'acer galvanitzat i pintat de diàmetre 15 cm i
80 cm d'alçada, inclòs fonament.

Rend.: 1,000 166,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,50000 = 6,60000

Subtotal: 6,60000 6,60000

Materials

B010008 u Fita d'acer galvanitzat i pintat de diàmetre 15 cm i 80
cm d'alçada, inclòs fonament.

1,000      x 156,35000 = 156,35000

Subtotal: 156,35000 156,35000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 162,95000 = 3,25900

Subtotal: 3,25900 3,25900

COST DIRECTE 166,20900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,20900

P-35 F991S051 u Subministrament i col·locació d'escossell quadrat de
planxa d'acer galvanitzat de 120 x 120 x 20 de 10 mm
de gruix, fonament i anellat de formigó de resistència
de 20 N/mm2.

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESCOSSELL
QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I
ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
20N/MM2

Rend.: 1,000 94,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 18,43000 = 4,60750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,50000 = 4,12500

Subtotal: 8,73250 8,73250

Materials

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,180      x 54,95000 = 9,89100

B99ZZ050 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20
de 10 mm de gruix.

1,000      x 76,03000 = 76,03000

Subtotal: 85,92100 85,92100

COST DIRECTE 94,65350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,65350
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P-36 F991SI01 u Subministrament i col·locació d'escossell de peces
prefabricades de formigó de 120 x 110 cm i 20 cm de
fondària, amb 2 peces prefabricades de formigó de
110 x 7 x 20 cm i una de 120 x 7 x 20, rejuntades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i base de formigó de resistència de 20
N/mm2, de 20 cm de gruix.

Rend.: 1,000 46,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 16,50000 = 7,92000

A0122000 H Oficial 1a Paleta 0,480 /R x 18,43000 = 8,84640

Subtotal: 16,76640 16,76640

Materials

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,002      x 100,67906 = 0,20136

B991WS11 u Peça de formigó 120x7x20 cm per a formació
d'escocell.

1,000      x 8,82000 = 8,82000

B991WS10 u Peça de formigó 110x7x20 cm per a formació
d'escocell.

2,000      x 7,94000 = 15,88000

B0606220 m3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,136      x 34,13000 = 4,64168

Subtotal: 29,54304 29,54304

COST DIRECTE 46,30944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,30944

P-37 F9E13204 m2 Subministre i col·locació de paviment de panot per a
vorera gris de 20 x 20 x 4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment Pòrtland i beurada de ciment Pòrtland.

Rend.: 1,000 20,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,430 /R x 18,43000 = 7,92490

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 16,50000 = 4,45500

Subtotal: 12,37990 12,37990

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,06000 = 6,18120

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA, ELABORADA A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,0306      x 67,31241 = 2,05976
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B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,19000 = 0,01190

Subtotal: 8,57309 8,57309

COST DIRECTE 20,95299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,95299

P-38 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,50000 = 1,41900

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,019 /R x 18,43000 = 0,35017

Subtotal: 1,76917 1,76917

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic.

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa. 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític

1,000      x 53,45000 = 53,45000

Subtotal: 53,45000 53,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02654

COST DIRECTE 57,30625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,30625

P-39 F9H11A61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B60/70 D (D-20), amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 56,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,019 /R x 18,43000 = 0,35017

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,50000 = 1,41900

Subtotal: 1,76917 1,76917
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Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa. 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic.

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H11A61 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B60/70 D (D-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000      x 52,39000 = 52,39000

Subtotal: 52,39000 52,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02654

COST DIRECTE 56,24625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,24625

P-40 F9H11H61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B60/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada.

Rend.: 1,000 56,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,50000 = 1,41900

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,019 /R x 18,43000 = 0,35017

Subtotal: 1,76917 1,76917

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa. 0,012 /R x 53,99000 = 0,64788

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic.

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,16852 2,16852

Materials

B9H11B31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000      x 52,92000 = 52,92000

Subtotal: 52,92000 52,92000

COST DIRECTE 56,85769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,85769

P-41 F9J13440 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb
polímers Bm-3B, amb dotació 1 Kg/m2.

Rend.: 1,000 0,73 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,01000 = 0,05103

Subtotal: 0,05103 0,05103

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic. 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B055JHDM kg Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3B 1,000      x 0,59000 = 0,59000

Subtotal: 0,59000 0,59000

COST DIRECTE 0,72629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72629

P-42 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1
Kg/m2.

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,005 /R x 17,01000 = 0,08505

Subtotal: 0,08505 0,08505

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic. 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigons. 1,000      x 2,90000 = 2,90000

Subtotal: 2,90000 2,90000

COST DIRECTE 3,07031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07031

P-43 FAS20010 m Subministrament i col·locació de canal de Formigó
Polímer tipus ULMA, model U250K.00R, ample
interior 250mm i alçària exterior 300mm, amb secció
hidràulica no inferior 580 cm2, per recollida d'aigües
pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de
seguretat CS250, perfils d'acer galvanitzat per
protecció lateral, reixeta de fosa clase F900 i 1m de
longitud, ref. ULM2140401 de la serie U 250 K de
ULMA

Rend.: 1,000 172,19 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,05000 = 9,52500

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,16000 = 17,16000

Subtotal: 26,68500 26,68500

Materials

ULM214040 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model
U250K.00R, ample interior 250mm i alçària exterior
300mm, amb secció hidràulica no inferior 580 cm2,
per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de
longitud, tanca de seguretat CS250, perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, reixeta de fosa clase
F900 i 1m de longitud, ref. ULM2140401 de la serie U
250 K de ULMA

1,000      x 145,50000 = 145,50000

Subtotal: 145,50000 145,50000

COST DIRECTE 172,18500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,18500

P-44 FAS20011 u Pericó de configuració de tres cossos de Formigó
Polímer tipus ULMA, model cos superior AK250S
amb mides de 310x500x400 mm, amb premarques
per connectar la canal U250K, model cos intermitj
A250I i Base A250B amb mides de 310x500x400,
disposa al mateix temps de sortides premarcades de
diferents diàmetres per a la reconducció d'aigües
pluvials a col·lectors principals, tanca de seguretat
CS250, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral,
reixeta de 0,5 m. de longitud, cistell galvanitzat per a
la recollida de fulles Model-C250., ref. ULMA0129 de
la serie U 250 K de ULMA

Rend.: 1,000 337,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,05000 = 3,81000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,16000 = 8,58000

Subtotal: 12,39000 12,39000

Materials

ULMA0129 u Pericó de configuració de tres cossos de Formigó
Polímer tipus ULMA, model cos superior AK250S
amb mides de 310x500x400 mm, amb premarques
per connectar la canal U250K, model cos intermitj
A250I i Base A250B amb mides de 310x500x400,
disposa al mateix temps de sortides premarcades de
diferents diàmetres per a la reconducció d'aigües
pluvials a col·lectors principals, tanca de seguretat

1,000      x 324,69000 = 324,69000
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CS250, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral,
reixeta de 0,5 m. de longitud, cistell galvanitzat per a
la recollida de fulles Model-C250., ref. ULMA0129 de
la serie U 250 K de ULMA

Subtotal: 324,69000 324,69000

COST DIRECTE 337,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,08000

P-45 FAS20013 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model
EUROSELF, ample interior 100mm i alçària exterior
95mm, de secció hidràulica no inferior a 80 cm2, per
recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de
longitud, amb fixació ràpida sense tanques, reixeta
d'acer galvanitzat nervada, model GN100UOA, de
classe A-15 i 1 m de longitud, model certificat
sengons la declaració de conformitat CE., ref.
ULM2110101 de la serie Euroself de ULMA

Rend.: 1,000 17,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

ULM211010 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model
EUROSELF, ample interior 100mm i alçària exterior
95mm, de secció hidràulica no inferior a 80 cm2, per
recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de
longitud, amb fixació ràpida sense tanques, reixeta
d'acer galvanitzat nervada, model GN100UOA, de
classe A-15 i 1 m de longitud, model certificat
sengons la declaració de conformitat CE., ref.
ULM2110101 de la serie Euroself de ULMA

1,000      x 17,75000 = 17,75000

Subtotal: 17,75000 17,75000

COST DIRECTE 17,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75000

P-46 FBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada.

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 18,43000 = 0,12901

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 16,50000 = 0,06600

Subtotal: 0,19501 0,19501

Maquinària
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C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada. 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 0,0133      x 7,78000 = 0,10347

BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 0,0071      x 3,72000 = 0,02641

Subtotal: 0,12988 0,12988

COST DIRECTE 0,47689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47689

P-47 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 16,50000 = 0,06600

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 18,43000 = 0,12901

Subtotal: 0,19501 0,19501

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada. 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0326      x 7,78000 = 0,25363

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0173      x 3,72000 = 0,06436

Subtotal: 0,31799 0,31799

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 0,66793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66793

P-48 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 16,50000 = 0,06600

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 18,43000 = 0,12901

Subtotal: 0,19501 0,19501

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada. 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200
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Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 7,78000 = 0,38900

Subtotal: 0,48386 0,48386

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 0,83380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83380

P-49 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual.

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,50000 = 0,16500

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 18,43000 = 0,35017

Subtotal: 0,51517 0,51517

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual.

0,010 /R x 29,06000 = 0,29060

Subtotal: 0,29060 0,29060

Materials

BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 0,0632      x 3,72000 = 0,23510

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 0,1255      x 7,78000 = 0,97639

Subtotal: 1,21149 1,21149

COST DIRECTE 2,01726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01726

P-50 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual.

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 18,43000 = 0,31331

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 16,50000 = 0,13200

Subtotal: 0,44531 0,44531

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual.

0,008 /R x 29,06000 = 0,23248

Subtotal: 0,23248 0,23248
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Materials

BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 0,100      x 3,72000 = 0,37200

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 0,1999      x 7,78000 = 1,55522

Subtotal: 1,92722 1,92722

COST DIRECTE 2,60501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60501

P-51 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de marques superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual.

Rend.: 1,000 8,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 16,50000 = 0,69300

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 18,43000 = 1,54812

Subtotal: 2,24112 2,24112

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual.

0,042 /R x 29,06000 = 1,22052

Subtotal: 1,22052 1,22052

Materials

BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 0,250      x 3,72000 = 0,93000

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 0,500      x 7,78000 = 3,89000

Subtotal: 4,82000 4,82000

COST DIRECTE 8,28164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,28164

P-52 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment la numeració de les places,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual.

Rend.: 1,000 7,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 18,43000 = 1,54812

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 16,50000 = 0,69300

Subtotal: 2,24112 2,24112

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual.

0,030 /R x 29,06000 = 0,87180

Subtotal: 0,87180 0,87180

Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 0,500      x 7,78000 = 3,89000
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BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 0,250      x 3,72000 = 0,93000

Subtotal: 4,82000 4,82000

COST DIRECTE 7,93292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93292

P-53 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament.

Rend.: 1,000 61,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 17,16000 = 2,91720

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,170 /R x 19,05000 = 3,23850

Subtotal: 6,15570 6,15570

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 38,97000 = 6,62490

Subtotal: 6,62490 6,62490

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat.

1,000      x 48,29000 = 48,29000

Subtotal: 48,29000 48,29000

COST DIRECTE 61,07060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,07060

P-54 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 75,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,50000 = 13,20000

Subtotal: 13,20000 13,20000

Materials

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 61,65000 = 61,65000

Subtotal: 61,65000 61,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19800

COST DIRECTE 75,04800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,04800
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P-55 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat.

Rend.: 1,000 18,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a Paleta 0,050 /R x 18,43000 = 0,92150

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,50000 = 1,65000

Subtotal: 2,57150 2,57150

Materials

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical.

1,000      x 13,46000 = 13,46000

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      x 69,84097 = 2,05332

Subtotal: 15,51332 15,51332

COST DIRECTE 18,08482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,08482

P-56 FBPAU010 u Subministrament i instal·lació de càmera per a CTTV
de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3'', numero
de píxels 291.000, resolució 380 LTV.

Rend.: 1,000 483,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 17,14000 = 51,42000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 19,05000 = 28,57500

Subtotal: 79,99500 79,99500

Materials

BPA1U010 u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip
CCD d'1/3'', numero de píxels 291.000, resolució 380
LTV, sensibilitat mínima de 2 lux a F-1,8, auto-shutter
1/10.000, sincronisme intern-extern amb domo
decoratiu per a muntatge en fals sostre i superfície,
inclosa òptica de 3,6 mm, entrellaçat 2:1 i alimentació
a 12/230 V

1,000      x 331,98000 = 331,98000

BPA1U110 u Equip d'alimentació de CTTV amb estabilitzador
electrònic en xassís IP65, 9 V, 500 mA

1,000      x 53,64000 = 53,64000

BP4T1000 u Kit d'unió de fusió per a fibra òptica 1,000      x 15,07000 = 15,07000

Subtotal: 400,69000 400,69000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,500 %  s 480,68600 = 2,40343

Subtotal: 2,40343 2,40343
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COST DIRECTE 483,08843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,08843

P-57 FBPAU011 m Subministrament i estesa de cablejat de FO per a la
transmissió de dades des de les càmeres CCTV a la
cabina de control.

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 19,05000 = 1,14300

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,14000 = 1,71400

Subtotal: 2,85700 2,85700

Materials

BP4AA4A0 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres
del tipus multimode 50/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug
armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè

1,050      x 2,39000 = 2,50950

Subtotal: 2,50950 2,50950

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,300 %  s 5,36652 = 0,12343

Subtotal: 0,12343 0,12343

COST DIRECTE 5,48993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48993

P-58 FD1BS050 u Subministrament i col·locació de la reixa d'embornal
Delta 80 de fosa dúctil, col·locada amb morter.

Rend.: 1,000 87,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 16,50000 = 6,93000

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,420 /R x 18,43000 = 7,74060

Subtotal: 14,67060 14,67060

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,010      x 87,27190 = 0,87272

BD1BS001 U Reixa i marc per a embornal tipus Delta 80. 1,000      x 71,82000 = 71,82000

Subtotal: 72,69272 72,69272
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COST DIRECTE 87,36332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,36332

P-59 FD5JV010 m Pou de caiguda per a aigues pluvials, embornal, de
70 x 30 cm de secció interior, a base d'obra de fàbrica
de totxo massís o prefabricada de formigó.

Rend.: 0,400 97,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,50000 = 18,56250

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 18,43000 = 34,55625

A0150000 h Manobre especialista 0,560 /R x 17,01000 = 23,81400

Subtotal: 76,93275 76,93275

Maquinària

C200D000 h Vibrador d'agulla. 0,0216 /R x 1,05000 = 0,05670

Subtotal: 0,05670 0,05670

Materials

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50 x 50 cm per a 20 usos. 2,000      x 2,16000 = 4,32000

B0606210 m3 Formigó de resistencia 20 n/mm2, de consistencia
plàstica i grandaria maxima del granulat 12 mm.

0,468      x 34,13000 = 15,97284

Subtotal: 20,29284 20,29284

COST DIRECTE 97,28229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,28229

P-60 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 9,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 16,50000 = 0,27225

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 19,05000 = 0,31433

Subtotal: 0,58658 0,58658

Materials

BD7F4370 m Tub de PVC  de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 9,07000 = 9,07000

Subtotal: 9,07000 9,07000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00880

COST DIRECTE 9,66538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,66538

P-61 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 13,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0176 /R x 16,50000 = 0,29040

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,0176 /R x 19,05000 = 0,33528

Subtotal: 0,62568 0,62568

Materials

BD7F7370 m Tub de PVC  de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 12,77000 = 12,77000

Subtotal: 12,77000 12,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00939

COST DIRECTE 13,40507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40507

P-62 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 22,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0198 /R x 16,50000 = 0,32670

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,0198 /R x 19,05000 = 0,37719

Subtotal: 0,70389 0,70389

Materials

BD7FA370 m Tub de PVC  de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 22,04000 = 22,04000

Subtotal: 22,04000 22,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01056

COST DIRECTE 22,75445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,75445

P-63 FD7FD575 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 34,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0297 /R x 16,50000 = 0,49005

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,0297 /R x 19,05000 = 0,56579

Subtotal: 1,05584 1,05584

Materials

BD7FD570 m Tub de PVC  de 600 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 33,46000 = 33,46000

Subtotal: 33,46000 33,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01584

COST DIRECTE 34,53168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,53168

P-64 FD95D470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de PVC de diàmetre fins a 60 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 19,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,159 /R x 18,43000 = 2,93037

A0140000 h Manobre 0,159 /R x 16,50000 = 2,62350

Subtotal: 5,55387 5,55387

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

0,2244      x 63,00000 = 14,13720

Subtotal: 14,13720 14,13720
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08331

COST DIRECTE 19,77438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,77438

P-65 FDB2SS6D u Solera amb mitja canya de formigó de resistència de
20 N/mm2 de 15 cm de gruix mínim per a tub de
Ø600 mm.

Rend.: 1,000 31,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 16,50000 = 6,93000

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,420 /R x 18,43000 = 7,74060

Subtotal: 14,67060 14,67060

Materials

B0606220 m3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,500      x 34,13000 = 17,06500

Subtotal: 17,06500 17,06500

COST DIRECTE 31,73560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,73560

P-66 FDDZFDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 118,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 16,50000 = 6,76500

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,410 /R x 18,43000 = 7,55630

Subtotal: 14,32130 14,32130

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      x 33,68000 = 1,20238

BDDZFDD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 102,82000 = 102,82000

Subtotal: 104,02238 104,02238
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21482

COST DIRECTE 118,55850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,55850

P-67 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 15,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,50000 = 4,95000

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,300 /R x 18,43000 = 5,52900

Subtotal: 10,47900 10,47900

Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,78000 = 3,78000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 73,76130 = 0,66385

Subtotal: 4,44385 4,44385

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15719

COST DIRECTE 15,08004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08004

P-68 FDGZU010 m Subministrament i col.locació de banda contínua de
plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per
a malla senyalitzadora.

Rend.: 1,000 0,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 17,16000 = 0,17160

Subtotal: 0,17160 0,17160

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària.

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220
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COST DIRECTE 0,28380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28380

P-69 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 54,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,500 /R x 18,43000 = 9,21500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,50000 = 16,50000

Subtotal: 25,71500 25,71500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 46,00000 = 9,20000

Subtotal: 9,20000 9,20000

Materials

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

1,000      x 15,26000 = 15,26000

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

0,0567      x 61,40000 = 3,48138

Subtotal: 18,74138 18,74138

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38573

COST DIRECTE 54,04211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,04211

P-70 FDK262W8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 321,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 1,000 /R x 18,43000 = 18,43000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,50000 = 33,00000

Subtotal: 51,43000 51,43000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 46,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

Materials
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B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 0,650      x 19,94000 = 12,96100

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

1,000      x 233,65000 = 233,65000

Subtotal: 246,61100 246,61100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77145

COST DIRECTE 321,81245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,81245

P-71 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra.

Rend.: 1,000 89,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 1,400 /R x 18,43000 = 25,80200

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 16,50000 = 23,10000

Subtotal: 48,90200 48,90200

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm. 0,0275      x 17,65000 = 0,48538

B0F1D2A1 u Maó calat, de  29X14X10 cm, per a revestir. 17,997      x 0,22000 = 3,95934

B0641080 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

0,649      x 53,35000 = 34,62415

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,37000 = 1,37959

Subtotal: 40,44846 40,44846

COST DIRECTE 89,35046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,35046

P-72 FDK2U355 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de
45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació

Rend.: 1,000 70,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,50000 = 16,50000

A0122000 H Oficial 1a Paleta 2,000 /R x 18,43000 = 36,86000

Subtotal: 53,36000 53,36000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,19000 = 0,00119
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B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0032      x 103,30000 = 0,33056

B0F1D2A1 u Maó calat, de  29X14X10 cm, per a revestir. 47,996      x 0,22000 = 10,55912

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,0494      x 103,69106 = 5,12234

Subtotal: 16,01321 16,01321

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80040

COST DIRECTE 70,17361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,17361

P-73 FDK2U775 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de
75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació

Rend.: 1,000 147,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a Paleta 4,200 /R x 18,43000 = 77,40600

A0140000 h Manobre 2,100 /R x 16,50000 = 34,65000

Subtotal: 112,05600 112,05600

Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,1071      x 103,69106 = 11,10531

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,19000 = 0,00357

B0F1D2A1 u Maó calat, de  29X14X10 cm, per a revestir. 101,996      x 0,22000 = 22,43912

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0063      x 103,30000 = 0,65079

Subtotal: 34,19879 34,19879

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,68084

COST DIRECTE 147,93563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,93563

P-74 FDKZ3154 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a
pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x45 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter.

Rend.: 1,000 27,94 €
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,50000 = 5,77500

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,350 /R x 18,43000 = 6,45050

Subtotal: 12,22550 12,22550

Materials

B0704200 t Morter M-4A (4 N/mm2), a granel. 0,040      x 25,07000 = 1,00280

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 400x400x45 mm i de 25 kg de pes.

1,000      x 14,71000 = 14,71000

Subtotal: 15,71280 15,71280

COST DIRECTE 27,93830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,93830

P-75 FDKZ3155 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a
pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x45 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter.

Rend.: 1,000 27,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,50000 = 5,77500

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,350 /R x 18,43000 = 6,45050

Subtotal: 12,22550 12,22550

Materials

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 400x400x45 mm i de 25 kg de pes.

1,000      x 14,71000 = 14,71000

B0704200 t Morter M-4A (4 N/mm2), a granel. 0,040      x 25,07000 = 1,00280

Subtotal: 15,71280 15,71280

COST DIRECTE 27,93830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,93830

P-76 FDKZ3174 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a
pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter.

Rend.: 1,000 52,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,450 /R x 18,43000 = 8,29350

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,50000 = 7,42500

Subtotal: 15,71850 15,71850

Materials

B0704200 t Morter M-4A (4 N/mm2), a granel. 0,060      x 25,07000 = 1,50420

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes.

1,000      x 35,00000 = 35,00000
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Subtotal: 36,50420 36,50420

COST DIRECTE 52,22270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,22270

P-77 FDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable
de 500x500 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 214,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,50000 = 6,60000

Subtotal: 15,80800 15,80800

Materials

BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer
inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó de serveis

1,000      x 198,66000 = 198,66000

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

0,0021      x 42,96000 = 0,09022

Subtotal: 198,75022 198,75022

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23712

COST DIRECTE 214,79534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,79534

P-78 FDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable
de 700x700 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter.

Rend.: 1,000 328,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,50000 = 7,42500

Subtotal: 17,78400 17,78400

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

0,0021      x 42,96000 = 0,09022

BDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer
inoxidable, de 700x700 mm, per a pericó de serveis

1,000      x 310,70000 = 310,70000

Subtotal: 310,79022 310,79022

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26676

COST DIRECTE 328,84098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,84098
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P-79 FFB1R325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 153,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,05000 = 38,10000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 17,16000 = 34,32000

Subtotal: 72,42000 72,42000

Materials

BFWB1R32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
315 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar

0,150      x 326,56000 = 48,98400

BFYB1R32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 3,41000 = 3,41000

BFB1R300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 26,87000 = 27,40740

Subtotal: 79,80140 79,80140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08630

COST DIRECTE 153,30770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,30770

P-80 FFB3CA25 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 90
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 28,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,16000 = 2,57400

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,05000 = 2,85750

Subtotal: 5,43150 5,43150

Materials

BFWB3C32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana,
de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 47,48000 = 14,24400

BFYB3C32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BFB3CA00 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons

1,020      x 8,17000 = 8,33340
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Subtotal: 23,03740 23,03740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08147

COST DIRECTE 28,55037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,55037

P-81 FG01RF01 u Equip d'instal·lació per a la recàrrega de Vehicle
Elèctric. Inclós els pals de recàrrega de doble endoll
monofàsic tipus Schuko (230 V c.a., 16 A per presa,
de 7,2 kW), de cos circular d'acer inoxdidable de
dimensions 1230 x 214 mm amb pintura antigrafiti i
protecció IP54, així com quadre general de protecció i
de distribució elèctrica, les proteccions diferencials,
comptadors elèctrics, cablejat de subministrament
elèctric amb els respectius connexionats i el
connexionat a la xarxa de baixa tensió del c/Bolívia.

Rend.: 1,000 28.161,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B010017 u Pal de recàrrega de doble endoll monofàsic tipus
Schuko (230 V c.a., 16 A per presa, de 7,2 kW), de
cos circular d'acer inoxdidable de dimensions 1230 x
214 mm amb pintura antigrafiti i protecció IP54.

6,000      x 3.252,96000 = 19.517,76000

Subtotal: 19.517,76000 19.517,76000

Partides d'obra

XP01B4 u Instal·lació d'equip per a la recàrrega de vehicles
elèctrics. S'inclou el quadre general de protecció i de
distribució elèctrica, les proteccions diferencials,
comptadors d'energia, cablejat de subministrament
elèctric amb els respectius connexionats i el
connexionat a la xarxa de baixa tensió del c/Bolívia.

1,000      x 8.643,86000 = 8.643,86000

Subtotal: 8.643,86000 8.643,86000

COST DIRECTE 28.161,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.161,62000

P-82 FG21RA18 u Instal·lació de barrera automàtica per a vehicles
subministrada per B:SM, accionament manual. Inclou
fonament, fixació, cables, connexionat amb
comandaments a cabina.

Rend.: 1,000 376,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 18,43000 = 36,86000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 19,05000 = 28,57500

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,14000 = 34,28000

Subtotal: 99,71500 99,71500

Materials

B010007 u Barrera automàtica per a vehicles subministrada per
B:SM, accionament manual. Inclós pal de subjecció
d'acer galvanitzat, placa d'ancoratge a dau de
formigó, perns d'ancoratge i demés elements
necessàris per a la seva instal·lació.

1,000      x 240,50000 = 240,50000

Subtotal: 240,50000 240,50000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,600 %  s 340,21500 = 36,06279

Subtotal: 36,06279 36,06279

COST DIRECTE 376,27779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,27779

P-83 FG21RA1G m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,14000 = 0,85700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 19,05000 = 0,66675

Subtotal: 1,52375 1,52375

Materials

BG21RA10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N,  d'1,2 mm de gruix

1,020      x 0,92000 = 0,93840

Subtotal: 0,93840 0,93840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02286

COST DIRECTE 2,48501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48501

P-84 FG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 3,03 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,14000 = 0,85700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 19,05000 = 0,66675

Subtotal: 1,52375 1,52375

Materials

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N,  d'1,2 mm de gruix

1,020      x 1,45000 = 1,47900

Subtotal: 1,47900 1,47900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02286

COST DIRECTE 3,02561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02561

P-85 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,14000 = 0,34280

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 19,05000 = 0,62865

Subtotal: 0,97145 0,97145

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,60000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01457

COST DIRECTE 2,61802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61802

P-86 FG2889G2 u Subministrament i col·locació de creueta per al suport
de tres projectors.

Rend.: 1,000 114,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 20,44000 = 12,26400
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

Subtotal: 16,86800 16,86800

Maquinària

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil  de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

0,300 /R x 38,55000 = 11,56500

Subtotal: 11,56500 11,56500

Materials

B010009 u Creueta d'acer galvanitzat per al suport de tres
projectors.

1,000      x 85,60000 = 85,60000

Subtotal: 85,60000 85,60000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,500 %  s 114,03400 = 0,57017

Subtotal: 0,57017 0,57017

COST DIRECTE 114,60317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,60317

P-87 FG310512 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefinas amb baixa emisió fums, col·locat en tub.

Rend.: 1,000 17,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,14000 = 0,85700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 19,05000 = 0,95250

Subtotal: 1,80950 1,80950

Materials

BG314380 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefinas amb baixa emisió fums, col·locat en tub.

1,050      x 14,55000 = 15,27750

Subtotal: 15,27750 15,27750

COST DIRECTE 17,08700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,08700

P-88 FG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 10,18 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,05000 = 0,76200

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,14000 = 0,68560

Subtotal: 1,44760 1,44760

Materials

BG315560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 8,54000 = 8,71080

Subtotal: 8,71080 8,71080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02171

COST DIRECTE 10,18011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18011

P-89 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,05000 = 0,76200

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,14000 = 0,68560

Subtotal: 1,44760 1,44760

Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 2,93000 = 2,98860

Subtotal: 2,98860 2,98860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02171

COST DIRECTE 4,45791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45791

P-90 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,14000 = 3,42800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,05000 = 3,81000

Subtotal: 7,23800 7,23800

Materials

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,22000 = 1,24440
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BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,38440 1,38440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10857

COST DIRECTE 8,73097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73097

P-91 FGK22681 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrat

Rend.: 1,000 12,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,125 /R x 17,14000 = 2,14250

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,125 /R x 19,05000 = 2,38125

Subtotal: 4,52375 4,52375

Materials

BGK22680 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

1,020      x 7,97000 = 8,12940

Subtotal: 8,12940 8,12940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06786

COST DIRECTE 12,72101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,72101

P-92 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat de
l'aparcament d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge

Rend.: 1,000 2.756,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 19,05000 = 76,20000

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 17,14000 = 68,56000
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Subtotal: 144,76000 144,76000

Materials

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat de
l'aparcament, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic

1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000

D060Q021 m3 Formigó  de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, 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 165 l

0,400      x 75,18681 = 30,07472

Subtotal: 2.608,50472 2.608,50472

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,61900

COST DIRECTE 2.756,88372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.756,88372

P-93 FHLLSGCV u Instal·lació interior de columna, amb seccionador,
born de terra, 2x4 fusibles de 6A, cablejat de 3x2,5
mm2, V-750.

Rend.: 1,000 88,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BHN1SA08 u Instal·lació interior de columna, amb seccionador,
borne de terra, 2x4 fusibles de 6a, cablejat de 3x2.5
mm2, v-750

1,000      x 88,59000 = 88,59000

Subtotal: 88,59000 88,59000

COST DIRECTE 88,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,59000

P-94 FHM11L25 u Subministrament i instal·lació de projector tipus LED
de 100 w de potència i d'aliatge d'alumini.

Rend.: 1,000 851,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,14000 = 34,28000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 19,05000 = 19,05000

Subtotal: 53,33000 53,33000

Maquinària

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil  de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

1,000 /R x 38,55000 = 38,55000



Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 38,55000 38,55000

Materials

B010006 u Subministrament i instal·lació de projector tipus LED
de 100 w de potència i d'aliatge d'alumini.

1,000      x 759,99000 = 759,99000

Subtotal: 759,99000 759,99000

COST DIRECTE 851,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 851,87000

P-95 FHR0AL98 u Suministrament i col.locacio columna de llum
eixample de 8,0 m, format per columna d'alumini
extruit de 5 mm de gruix en acabat anoditzat i
segellat amb base de fundició d'alumini amb relleu
format per una geometria de rombes i acabat sorrejat
amb corindó, amb una llumenera de fundició d'alumini
de 250w de VSAP, registre superior. Inclós equip
electric i cablejat interior, col.locat amb platina
metal.lica sobre dau de formigo. inclou fonamentació
de formigó de 80x80x1000xcm. segons plànol detall.

Rend.: 1,000 1.363,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,05000 = 4,76250

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 2,500 /R x 18,43000 = 46,07500

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 16,50000 = 41,25000

Subtotal: 96,37250 96,37250

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,440 /R x 60,38000 = 26,56720

C1501700 h Camió per a transport de 7 t. 1,200 /R x 29,76000 = 35,71200

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 46,00000 = 23,00000

Subtotal: 85,27920 85,27920

Materials

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2. 2,000      x 0,94000 = 1,88000

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm. 1,000      x 9,19000 = 9,19000

BHN32G70 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 250 W, de preu alt, tancada

1,000      x 163,10000 = 163,10000

B0608220 m3 Formigo HA-25, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm

0,600      x 36,01000 = 21,60600

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

3,000      x 1,22000 = 3,66000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,53000 = 0,53000
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BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de pvc, de 100 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades.

1,500      x 1,71000 = 2,56500

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,200      x 1,25000 = 1,50000

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació. 2,000      x 12,54000 = 25,08000

BRH0AL99 u Columna de llum eixample de 8,0 m, format per
columna d'alumini extruit de 5 mm de gruix en acabat
anoditzat i segellat amb base de fundició d'alumini em
relleu format per una geometria de rombes i acabat
sorrejat amb corindó. amb dues llumieneres de
fundició d'alumini una de 150w de vsap. registre
superior. segons plànol detall.

1,000      x 952,60000 = 952,60000

Subtotal: 1.181,71100 1.181,71100

COST DIRECTE 1.363,36270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.363,36270

P-96 FQ116311 u Subministrament i col·locació de banc neoliviano de
´´Santa&Cole´´ o similar, de fusta tropical certificada
FSC, collada als suports amb cargols d'acer
inoxidable, 60 cm de llargària, amb suport de fosa
d'alumini AG-3, inclòs fonamentació.

Rend.: 1,000 513,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 18,43000 = 9,76790

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 16,50000 = 8,74500

Subtotal: 18,51290 18,51290

Materials

BQ116311 u Banc  de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m
de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de
fosa d'alumini

1,000      x 495,00000 = 495,00000

Subtotal: 495,00000 495,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46282

COST DIRECTE 513,97572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 513,97572

P-97 FQ116H11 u Subministrament i col·locació de banc neoliviano de
´´Santa&Cole´´ o similar, de fusta tropical certificada
FSC, collada als suports amb cargols d'acer
inoxidable, 300 cm de llargària, amb suport de fosa
d'alumini AG-3, inclòs fonamentació.

Rend.: 1,000 1.001,85 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 16,50000 = 12,37500

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 18,43000 = 13,82250

Subtotal: 26,19750 26,19750

Materials

BQ116H11 u Banc  de posts de pi roig tractat en autoclau, de 3 m
de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de
fosa d'alumini

1,000      x 975,00000 = 975,00000

Subtotal: 975,00000 975,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65494

COST DIRECTE 1.001,85244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.001,85244

P-98 FQ21S010 u Subministrament i col·locació de paperera 70 L
formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm
de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada
de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre,
una planxa de base de paperera de 3 mm de gruix
amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al
desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat
de 30 mm i 2 mm de gruix, un suport de paperera
format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 40
mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines
d'ancoratge amb cartel·les soldades a 6 amb dues
perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al
paviment de vorera i subjeccions formades per a 4
perns d'expansió M8, inclòs finamentació.

Rend.: 1,000 132,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,250 /R x 18,43000 = 4,60750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,50000 = 4,12500

Subtotal: 8,73250 8,73250

Materials

BQ21US10 u Paperera model barcelona 70 l formada per planxa
d'acer zincat i protegit amb capa de poliester al forn,
color gris oxiron suport de paperera rectangular de
20x80 mm i.amb una perforació a la part superior de
17 mm per a la instal·lació del xip. cistella coronada
per un tubular de 20 mm i de 2 mm de gruix base de
la paperera de 3 mm de gruix amb 4 perforacions per
a desguàs de 8 mm de diàmetre. ancoratge a terra

1,000      x 123,53000 = 123,53000
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mitjançant carteles soldades i perforacions per
cargolar al paviment amb 4 perns d'expansió. inclou
xip.

Subtotal: 123,53000 123,53000

COST DIRECTE 132,26250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,26250

P-99 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de
secció circular, de 1000 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 219,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 18,43000 = 7,37200

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,50000 = 6,60000

Subtotal: 13,97200 13,97200

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0032      x 87,27190 = 0,27927

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de
secció circular, de 1000 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

1,000      x 205,30000 = 205,30000

Subtotal: 205,57927 205,57927

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34930

COST DIRECTE 219,90057
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,90057

P-100 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 68,31000 = 2,73240

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 60,38000 = 1,20760

Subtotal: 3,94000 3,94000
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COST DIRECTE 3,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,94000

P-101 G2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,042 /R x 68,31000 = 2,86902

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,022 /R x 60,38000 = 1,32836

Subtotal: 4,19738 4,19738

COST DIRECTE 4,19738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19738

P-102 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,008 /R x 56,03000 = 0,44824

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 68,31000 = 3,89367

Subtotal: 4,34191 4,34191

COST DIRECTE 4,34191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34191

P-103 G219U002 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o de formigó, fins a una fondària de 20
cm, inclòs neteja posterior.

Rend.: 1,083 3,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 18,43000 = 0,51053

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 17,01000 = 0,47119

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 15,84000 = 0,73130

Subtotal: 1,71302 1,71302

Maquinària

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,100 /R x 12,60000 = 1,16343
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C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 0,100 /R x 2,29000 = 0,21145

Subtotal: 1,37488 1,37488

COST DIRECTE 3,08790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08790

P-104 G219U003 m2 Demolició de paviments asfàltics de qualsevol tipus,
inclòs bases i subbases, càrrega, transport,
descàrrega a  l'abocador i cànon d'abocament.

Rend.: 0,712 4,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,01000 = 1,19452

A0112000 h Cap de colla 0,025 /R x 15,84000 = 0,55618

Subtotal: 1,75070 1,75070

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,050 /R x 39,43000 = 2,76896

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,001 /R x 48,51000 = 0,06813

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,001 /R x 29,11000 = 0,04088

Subtotal: 2,87797 2,87797

COST DIRECTE 4,62867
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62867

P-105 G219U200 m2 Fresat fins a 3 cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

Rend.: 0,621 1,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,01000 = 0,08217

A0121000 h Oficial 1a 0,001 /R x 18,43000 = 0,02968

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 15,84000 = 0,02551

Subtotal: 0,13736 0,13736

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,006 /R x 62,12000 = 0,60019

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,001 /R x 43,18000 = 0,06953

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 33,61000 = 0,05412

C110U080 h Fresadora de paviment 0,001 /R x 84,36000 = 0,13585
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Subtotal: 0,85969 0,85969

COST DIRECTE 0,99705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99705

P-106 G2214101 m3 Excavació i piconatge en zona de desmunt, de terreny
no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, amb compatació del 95 % del PM.

Rend.: 1,000 6,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,50000 = 0,16500

Subtotal: 0,16500 0,16500

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 3,31000

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,033 /R x 78,44000 = 2,58852

Subtotal: 5,89852 5,89852

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00248

COST DIRECTE 6,06600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06600

P-107 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 13,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C1502D00 h Camió cisterna  de 6 m3 0,007 /R x 41,38000 = 0,28966

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,014 /R x 56,03000 = 0,78442

Subtotal: 2,44160 2,44160

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada. 1,200      x 9,07000 = 10,88400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 10,94350 10,94350

COST DIRECTE 13,38510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,38510
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P-108 G3F516G1 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot, per a fonament de columna d'enllumenat i
altres elements, col·locat i vibrat.

Rend.: 1,000 95,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,50000 = 9,90000

Subtotal: 9,90000 9,90000

Materials

B0654050 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

1,030      x 83,09000 = 85,58270

Subtotal: 85,58270 85,58270

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,90000 = 0,14850

Subtotal: 0,14850 0,14850

COST DIRECTE 95,63120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,63120

P-109 G3FB3201 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic
>= 500 N/mm2, en fonaments de columna
d'enllumenat i altres elements.

Rend.: 0,180 1,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 12,87000 = 0,42900

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 13,76000 = 0,38222

Subtotal: 0,81122 0,81122

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 0,74000 = 0,00444

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,67738 = 0,67738

Subtotal: 0,68182 0,68182

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,81133 = 0,01217

Subtotal: 0,01217 0,01217

COST DIRECTE 1,50521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50521
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GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport

Rend.: 1,000 18,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible  d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO

1,000      x 17,48000 = 17,48000

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat

0,250      x 5,44000 = 1,36000

Subtotal: 18,84000 18,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 18,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,84000

P-110 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 128,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,50000 = 7,42500

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,450 /R x 18,43000 = 8,29350

Subtotal: 15,71850 15,71850

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 46,00000 = 14,72000

Subtotal: 14,72000 14,72000

Materials

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0065      x 73,76130 = 0,47945

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada

1,050      x 92,50000 = 97,12500

Subtotal: 97,60445 97,60445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23578

COST DIRECTE 128,27873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,27873
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P-111 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre
el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 130,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,400 /R x 18,43000 = 7,37200

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,50000 = 6,60000

Subtotal: 13,97200 13,97200

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,120 /R x 46,00000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

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

0,095      x 63,00000 = 5,98500

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,003      x 103,69106 = 0,31107

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i
de 100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt
encadellat

1,000      x 91,78000 = 91,78000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

3,000      x 4,35000 = 13,05000

Subtotal: 111,12607 111,12607

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20958

COST DIRECTE 130,82765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,82765

P-112 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm,
amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 130,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'Ora Pública 0,550 /R x 18,43000 = 10,13650

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 16,50000 = 9,07500



Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,21150 19,21150

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 46,00000 = 5,06000

Subtotal: 5,06000 5,06000

Materials

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma

1,000      x 97,27000 = 97,27000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,35000 = 8,70000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,002      x 103,69106 = 0,20738

Subtotal: 106,17738 106,17738

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28817

COST DIRECTE 130,73705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,73705

P-113 TEF10003 m Pintat de vorades de formigó amb clorocautxú, amb
capa d'imprimació i dues d'acabat, inclòs neteja final.

Rend.: 10,000 5,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 1,000 /R x 19,59000 = 1,95900

A012D000 h Oficial 1a pintor 1,000 /R x 20,94000 = 2,09400

Subtotal: 4,05300 4,05300

Materials

B89ZJ000 kg Pintura de clorocautxú 0,100      x 8,82000 = 0,88200

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

0,100      x 1,00000 = 0,10000

B8ZAE000 kg Imprimació al làtex 0,100      x 4,10000 = 0,41000

Subtotal: 1,39200 1,39200

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,12159

COST DIRECTE 5,56659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56659

P-114 TEF10006 u Formació de fletxa segons plànols, sobre paviment,
amb pintura de poliuretà alifatic.

Rend.: 10,000 10,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 1,000 /R x 19,59000 = 1,95900

A012D000 h Oficial 1a pintor 1,000 /R x 20,94000 = 2,09400
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Subtotal: 4,05300 4,05300

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual.

0,420 /R x 29,06000 = 1,22052

Subtotal: 1,22052 1,22052

Materials

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

0,600      x 1,00000 = 0,60000

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 0,500      x 7,78000 = 3,89000

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,250      x 3,72000 = 0,93000

Subtotal: 5,42000 5,42000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,12159

COST DIRECTE 10,81511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81511

P-115 TEF10007 u Formació de fletxa mixta segons plànol, sobre
paviment, amb pintura de poliuretà alifatic.

Rend.: 10,000 12,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 1,000 /R x 19,59000 = 1,95900

A012D000 h Oficial 1a pintor 1,000 /R x 20,94000 = 2,09400

Subtotal: 4,05300 4,05300

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual.

0,420 /R x 29,06000 = 1,22052

Subtotal: 1,22052 1,22052

Materials

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

0,600      x 1,00000 = 0,60000

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 0,650      x 7,78000 = 5,05700

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,300      x 3,72000 = 1,11600

Subtotal: 6,77300 6,77300

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,12159

COST DIRECTE 12,16811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,16811

P-116 TEF10008 u Formació de senyal indicativa de circulació (cedeixi el
pas, stop, etc) segons plànol, sobre paviment, amb
pintura de poliuretà alifatic.

Rend.: 10,000 9,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 1,000 /R x 20,94000 = 2,09400

A013D000 h Ajudant pintor 1,000 /R x 19,59000 = 1,95900

Subtotal: 4,05300 4,05300

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual.

0,420 /R x 29,06000 = 1,22052

Subtotal: 1,22052 1,22052

Materials

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

0,600      x 1,00000 = 0,60000

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 0,350      x 7,78000 = 2,72300

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,150      x 3,72000 = 0,55800

Subtotal: 3,88100 3,88100

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,12159

COST DIRECTE 9,27611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,27611

P-117 TEF20010 u Subministrament i instal·lació de rètol lluminós per a
exterior (grau de protecció IP-56), de 660 x 220 mm
de dimensió del pictograma, amb sistema autònom
d'il·luminació d'emergència, il·luminació incorporada
tipus fluorescent, de dues cares, totalment instal·lat,
fixat i ancorat lateralment a suport.

Rend.: 1,000 692,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,14000 = 34,28000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 19,05000 = 38,10000

Subtotal: 72,38000 72,38000

Maquinària

C150INT1 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines o materials

1,000 /R x 54,34000 = 54,34000

Subtotal: 54,34000 54,34000

Materials

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

18,400      x 1,00000 = 18,40000

BH61INT7 u Retol tipus B o D, de 660 x 220 mm, amb sistema
autònom d'il·luminació d'emergència, il·luminació
incorporada tipus fluorescent, a dos cares.

1,000      x 545,00000 = 545,00000

Subtotal: 563,40000 563,40000
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,17140

COST DIRECTE 692,29140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 692,29140

P-118 TEF2001C u Subministrament i col·locació de placa de
senyalització per a exterior d'elements contra
incendis, de 210 x 300 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons norma UNE 23-033, inclós
fixació i ancoratge a suport.

Rend.: 8,000 47,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,05000 = 2,38125

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,16000 = 2,14500

Subtotal: 4,52625 4,52625

Maquinària

C150INT1 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines o materials

1,000 /R x 54,34000 = 6,79250

Subtotal: 6,79250 6,79250

Materials

BBM1EB13 u Placa per a senyalització per a exterior d'elements
contraincendis, de 210 x 300 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons norma UNE 23-033, inclós
fixació i ancoratge a suport.

1,000      x 32,37000 = 32,37000

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

3,900      x 1,00000 = 3,90000

Subtotal: 36,27000 36,27000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,13579

COST DIRECTE 47,72454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,72454

P-119 TEF2002A u Subministrament i instal·lació de rètol lluminós per a
exterior (grau de protecció IP-56), de 660 x 220 mm
de dimensió del pictograma, amb sistema autònom
d'il·luminació d'emergència, il·luminació incorporada
tipus fluorescent, d'una cara, totalment instal·lat, fixat
i ancorat lateralment a suport.

Rend.: 1,000 630,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,14000 = 34,28000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 19,05000 = 38,10000
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Subtotal: 72,38000 72,38000

Maquinària

C150INT1 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines o materials

1,000 /R x 54,34000 = 54,34000

Subtotal: 54,34000 54,34000

Materials

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

12,100      x 1,00000 = 12,10000

BH61INT6 u Retol tipus B o D, de 660 x 220 mm, amb sistema
autònom d'il·luminació d'emergència, il·luminació
incorporada tipus fluorescent, d'una cara.

1,000      x 490,00000 = 490,00000

Subtotal: 502,10000 502,10000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,17140

COST DIRECTE 630,99140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 630,99140

P-120 TEF30008 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer
galvanitzat per rètol lluminós de senyalització,
especialment dissenyat per al seu muntatge a pal
metàl·lic o parament, inclós elements d'ancoratges i
fixació, totalment acabat.

Rend.: 4,000 53,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 17,16000 = 8,58000

A012M000 H Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,05000 = 9,52500

Subtotal: 18,10500 18,10500

Maquinària

C150INT1 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines o materials

1,000 /R x 54,34000 = 13,58500

Subtotal: 13,58500 13,58500

Materials

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

8,100      x 1,00000 = 8,10000

BBMZ1B22 u Suport d'acer galvanitzat, especialment dissenyat per
fixar retòls lluminosos de senyalització,  inclós
adaptació a pal metàl·lic o parament.

1,000      x 12,80000 = 12,80000

Subtotal: 20,90000 20,90000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,54315

COST DIRECTE 53,13315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,13315
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P-121 TEF30009 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer
galvanitzat per extintor, especialment dissenyat per al
seu muntatge a pal de metàl·lic, inclós elements
d'ancoratges i fixació, totalment acabat.

Rend.: 8,000 26,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,05000 = 2,38125

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,16000 = 2,14500

Subtotal: 4,52625 4,52625

Maquinària

C150INT1 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines o materials

1,000 /R x 54,34000 = 6,79250

Subtotal: 6,79250 6,79250

Materials

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

3,000      x 1,00000 = 3,00000

BBMZ1B21 u Suport d'acer galvanitzat per extintor, especialment
dissenyat per al seu muntatge a pal de metàl·lic,
inclós elements d'ancoratges i fixació.

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,13579

COST DIRECTE 26,45454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,45454

P-122 TEF30010 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer
galvanitzat per a placa de senyalització d'elements
contra incendis, especialment dissenyat per al seu
muntatge a pal metàl·lic o parament, inclós elements
d'ancoratges i fixació, totalment acabat.

Rend.: 5,000 30,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,05000 = 3,81000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,16000 = 3,43200

Subtotal: 7,24200 7,24200

Maquinària

C150INT1 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines o materials

1,000 /R x 54,34000 = 10,86800

Subtotal: 10,86800 10,86800

Materials

BBMZ1B23 u Suport d'acer galvanitzat, especialment dissenyat per
a fixar plaques de senyalització d'elements
contraincendis, inclós adaptació a pal metàl·lic o
parament.

1,000      x 8,60000 = 8,60000
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B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

3,100      x 1,00000 = 3,10000

Subtotal: 11,70000 11,70000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,21726

COST DIRECTE 30,02726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,02726

P-123 TID3000G m Subministrament i instal·lació de conductor de coure
de designació UNE RZ1-K (AS), amb baixa
emissivitat de fums, tetrapolar de secció 4 x 6 mm²,
col·locat en rasa de l'enllumenat de l'aparcament,
inclós part proporcional de conexionats, caixes de
derivacióm, borns i entroncament, tot muntat,
conexionat i en funcionament.

Rend.: 30,000 6,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 17,14000 = 0,57133

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 19,05000 = 0,63500

Subtotal: 1,20633 1,20633

Materials

BG31D550 m Conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió asignada,
amb desiganació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb baixa emissió fums.

1,000      x 2,93000 = 2,93000

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

2,300      x 1,00000 = 2,30000

Subtotal: 5,23000 5,23000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,03619

COST DIRECTE 6,47252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47252

P-124 TIEU0001 u Columna cilíndrica model Prim de 9 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó, inclós execució de la
cimentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a
l'abocador.

Rend.: 1,000 2.646,41 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 16,000 /R x 18,43000 = 294,88000

A013U001 h Ajudant 8,000 /R x 15,35000 = 122,80000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 16,50000 = 132,00000

Subtotal: 549,68000 549,68000

Maquinària

C150INT1 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines o materials

2,000 /R x 54,34000 = 108,68000

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 60,38000 = 60,38000

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 8,000 /R x 63,43000 = 507,44000

Subtotal: 676,50000 676,50000

Materials

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm. 1,000      x 9,19000 = 9,19000

B0608220 m3 Formigo HA-25, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm

1,780      x 36,01000 = 64,09780

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació. 2,000      x 12,54000 = 25,08000

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
KV, bipolar de secció 2 x 2,5 mm2

19,200      x 0,50000 = 9,60000

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,800      x 1,25000 = 1,00000

BHM1E240 u Columna cilíndrica model Prim 9 m, amb base platina,
per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau
de formigó

1,000      x 1.153,20000 = 1.153,20000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,53000 = 0,53000

BG46E020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre
lampades

1,000      x 12,08000 = 12,08000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,800      x 1,22000 = 3,41600

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2. 2,000      x 0,94000 = 1,88000

BGDZE020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,10000 = 1,10000

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

120,000      x 1,00000 = 120,00000

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de pvc, de 100 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades.

1,500      x 1,71000 = 2,56500

Subtotal: 1.403,73880 1.403,73880

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 16,49040

COST DIRECTE 2.646,40920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.646,40920

P-125 TIEU0004 m Prisma de canalització per a instal.lacions de
telecomunicacions format per 6 tubs corrugats
exterior i llisos interior de polietilè, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllants i no propagadors de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a

Rend.: 2,000 53,41 €
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compressió de 450 N inclòs dau de recobriment de
formigó HM-20/P/20/I

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,01000 = 17,01000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,43000 = 9,21500

Subtotal: 26,22500 26,22500

Materials

B0641080 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

0,300      x 53,35000 = 16,00500

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 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

6,300      x 1,65000 = 10,39500

Subtotal: 26,40000 26,40000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,78675

COST DIRECTE 53,41175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,41175

P-126 TIEU000B u Columna de 4 m d'alçada amb lluminària d'halogenurs
metàl·lics de 150 w, de la marca Philips tipus
TORINO o similar, inclòs obra civil, tot instal·lat,
probat i en funcionament.

Rend.: 3,000 780,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 17,14000 = 5,71333

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 19,05000 = 6,35000

Subtotal: 12,06333 12,06333

Maquinària

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 1,000 /R x 63,43000 = 21,14333

C150INT1 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines o materials

1,000 /R x 54,34000 = 18,11333

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 60,38000 = 20,12667

Subtotal: 59,38333 59,38333

Materials

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,800      x 1,25000 = 1,00000

B0608220 m3 Formigo HA-25, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm

0,980      x 36,01000 = 35,28980

BHM1INT1 u Columna de 4 metres d'alçada amb làmpada
d'halogenurs metàl·lics de 150 W, de la amrca

1,000      x 556,90000 = 556,90000
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Philips, tipus TORINO o similar.

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació. 2,000      x 12,54000 = 25,08000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,53000 = 0,53000

BG46E020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre
lampades

1,000      x 12,08000 = 12,08000

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de pvc, de 100 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades.

1,500      x 1,71000 = 2,56500

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,800      x 1,22000 = 3,41600

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
KV, bipolar de secció 2 x 2,5 mm2

19,200      x 0,50000 = 9,60000

BGDZE020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,10000 = 1,10000

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

50,000      x 1,00000 = 50,00000

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm. 1,000      x 9,19000 = 9,19000

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2. 2,000      x 0,94000 = 1,88000

Subtotal: 708,63080 708,63080

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,36190

COST DIRECTE 780,43936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 780,43936

P-127 TII400B1 u Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de
pols seca polivalent, càrrega 5 kg, amb pressió
incoporada, manòmetre per comprovació de la
pressió, model homologat, classificació 21 A - 113 B.

Rend.: 2,000 94,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,05000 = 9,52500

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,16000 = 8,58000

Subtotal: 18,10500 18,10500

Maquinària

C150INT1 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines o materials

0,500 /R x 54,34000 = 13,58500

Subtotal: 13,58500 13,58500

Materials

BM31INT2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 5
kg, amb pressió incoporada, manòmetre per
comprovació de la pressió, model homologat,
classificació 21 A - 113 B.

1,000      x 58,60000 = 58,60000

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

4,000      x 1,00000 = 4,00000

Subtotal: 62,60000 62,60000
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,54315

COST DIRECTE 94,83315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,83315

P-128 TOK20001 u Formació de caixa per a embornal de 70 x 30 x 85
cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora
amb morter sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I.

Rend.: 1,000 202,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,50000 = 33,00000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 18,43000 = 36,86000

Subtotal: 69,86000 69,86000

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,009      x 103,30000 = 0,92970

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,19000 = 0,00357

B0641080 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

0,400      x 53,35000 = 21,34000

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a
l'enunciat de la partida i dels elements i mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat.

25,000      x 1,00000 = 25,00000

B0F1D2A1 u Maó calat, de  29X14X10 cm, per a revestir. 195,000      x 0,22000 = 42,90000

D070INT2 m³ Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m³
de ciment, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,400      x 100,59750 = 40,23900

Subtotal: 130,41227 130,41227

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,09580

COST DIRECTE 202,36807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,36807

XP01B1 u Subministrament i col·locació de mòdul de cabina de
control prefabricat, de 1,66 x 3,16 m, subministrat per
B:SM, inclòs connexionat d'escomesa elèctrica, de
comunicacions i de control i demés ajudes
necessàries per a la seva instal·lació i posada en
servei.

Rend.: 1,000 2.120,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XP01B2 u Subministrament i muntatge d'equipament complert
per cabina de control segons plànol de detall, armaris,
base endoll de 8 presses, taula amb calaix de canvi,
etc.

Rend.: 1,000 2.350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XP01B3 u Instal·lació de mòdul prefabricat 2,44 x 6,00 m per a
serveis higiènics i vestidor/magatzem totalment
equipat, subministrat per B:SM, inclòs connexionat
d'escomesa elèctrica, d'aigua potable i demés ajudes
necessàries.

Rend.: 1,000 11.340,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XP01B4 u Instal·lació d'equip per a la recàrrega de vehicles
elèctrics. S'inclou el quadre general de protecció i de
distribució elèctrica, les proteccions diferencials,
comptadors d'energia, cablejat de subministrament
elèctric amb els respectius connexionats i el
connexionat a la xarxa de baixa tensió del c/Bolívia.

Rend.: 1,000 8.643,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-129 XPA10U03 u Estudi de Seguretat i Salut segons especificacions del
Projecte.

Rend.: 1,000 19.834,09 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-130 XPA10U04 u Partida alçada a justificar a preus de projecte per
l'execució d'unitats d'obra adicionals que es precisin a
criteri de la propietat o de la direcció d'obra.

Rend.: 1,000 21.000,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

XPO1B5 u Partida alçada a justificar per a imprevistos. 1,000      x 21.000,0000 = 21.000,00000

Subtotal: 21.000,00000 21.000,00000

COST DIRECTE 21.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.000,00000

XPO1B5 u Partida alçada a justificar per a imprevistos. Rend.: 1,000 21.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX NÚM. 17 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

1. Classificació del contractista 

 

Concepte  

- Pressupost execució material 746.990,16 € 

- Termini d’execució 6,5 mesos 

 

 

D'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic i el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques (Decret 1098/2001del 26 d'octubre), es 

considera i es proposa que la classificació exigible al Contractista sigui: 

 

 

CONCEPTE EXECUCIÓ 
MATERIAL 

(€) 

TERMINI 
PARCIAL 

ANUALITAT 
(€) 

TIPUS 

GRUP SUBGRUP 

G) Vials i pistes 
4) Amb ferms de 

mescles bituminoses 
746.990,16 6,5 1.379.058,76 E 

 

Complint amb l’article 25 i 26 del capítol 2 de l’esmentada Llei. 

 

 

 

Per a què un contractista pugui ser classificat en un subgrup de tipus d'obra caldrà que 

acrediti alguna de les circumstàncies següents: 

- Haver executat obres específiques del subgrup durant el transcurs dels últims cinc 

anys. 

- Haver executat en l'últim quinquenni obres específiques d'altres subgrups afins, del 

mateix grup, entenent-se per subgrups afins els que presentin analogies quant a 

execució i equips a emprar. 

- Haver executat, en el mateix període de temps assenyalat en els apartats 

anteriors, obres específiques d'altres subgrups del mateix grup que presentin major 

complexitat quant a execució i exigeixin equips de major importància, per la qual 

cosa el subgrup que es tracti pugui considerar-se com a depenent d'algun 

d'aquells. 
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- Quan, sense haver executat obres específiques del subgrup en l'últim quinquenni, 

es disposi de suficients mitjans financers, de personal experimentat i maquinària o 

equips d'especial aplicació al tipus d'obra al fet que es refereix el subgrup. 
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ANNEX NÚM. 18 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els Amidaments del 

Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, s'obté el següent Pressupost d'Execució 

Material: 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL :                         746.990,16 € 
 
 
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), 

Benefici Industrial (6%) i IVA (18%), s'obté el següent Pressupost d'Execució per 

Contracte: 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE :         1.048.923,58 € 
 
 
A efectes del Coneixement de l’Administració s’ha afegit al import anterior el valor 

corresponent al pla de control de qualitat: 

 

Pressupost d’Execució per Contracte                                                             1.048.923,58 € 

Control de Qualitat I.V.A. inclòs                                                                           15.268,91 € 

 
PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ                                   1.064.192,49€ 

 

 

 
Puja el present Pressupost per al Coneixement de l'Administració a la quantitat de 
UN MILIÓ SEIXANTA-QUATRE MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-
NOU CÈNTIMS. 



 




