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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L‟objecte del present projecte és definir, justificar i valorar les obres necessàries per 
executar una terminal d‟autobusos al municipi de Torroella de Montgrí, en uns terrenys 
adjacents a la carretera GI-641, de Torroella de Montgrí a l‟Estartit, situats en el límit del 
sòl urbà. 
 
 
2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS 
 
A L‟Annex 1 d‟Antecedents, es fa una detallada relació dels diferents antecedents 
administratius i tècnics que s‟han tingut en consideració en la redacció del present 
Projecte. 
 
L‟ajuntament de Torroella de Montgrí considera necessari disposar d‟una estació 
d‟autobusos en el seu terme municipal que possibiliti la prestació dels serveis de transport 
de viatgers amb uns millors nivells de qualitat atenent a l‟elevat nombre d‟usuaris 
d‟aquests serveis a la població. 
 
Actualment, el servei de transport públic que es dona a Torroella de Montgrí  té un punt de 
parada situat a dins del centre urbà, a la plaça del Lledoner. Donat que el carrer esmentat 
és el més transitat del centre urbà, i donat que no existeix realment una estació 
d‟autobusos sinó només un punt de parada d‟autobusos, que sol generar problemes de 
circulació, l‟ajuntament de Torroella de Montgrí, va elaborar el document a Juny de 2010 
Modificació puntual del PGOU de Torroella de Montgrí  per l‟implantació de l‟ estació 
d‟autobusos. 
 
Dins d‟aquest context, neix la voluntat del present projecte, que contempla l‟execució d‟una 
estació d‟autobusos, tant necessària per a la dinamització i la interconnexió entre els 
municipis comarcals, i amb les capitals de les comarques gironines. 
 
 
3. DADES BÀSIQUES 
 
3.1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
L‟àmbit del Projecte Constructiu, es situa íntegrament dintre del terme municipal de 
Torroella de Montgrí a la comarca del Baix Empordà (província de Girona). 
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Més concretament, es situa en el centre de la població, entre la carretera GI-641 de 
Torroella de Montgrí a l‟Estartit i el carrer Enric Morera. 

 

 
 
3.2. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
Per a la realització del present projecte, s‟ha utilitzat principalment una topografia de detall 
en coordenades UTM facilitada per l‟Ajuntament de Torroella de Montgrí. De forma 
complementària, i per a la realització dels plànols de conjunt, s‟han utilitzat també les 
cartografies amb resolució 1:5.000 i 1:50.000, així com els ortofotomapes a escala 1:2.500 
facilitats per l‟Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
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La informació relativa a tots aquests treballs queda recollida a l‟Annex núm. 5 de 
Cartografia i Topografia. 
 
3.3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
S‟ha disposat de la informació facilitada per l‟Institut Geològic de Catalunya (IGC) a escala 
1-25000, per a la caracterització geològica dels terrenys objecte del present projecte. 
Exactament el mapa Torroella de Montgrí 296-2-2 (78-24). 
 
Igualment, s‟ha disposat d‟informació geològica de la zona a partir d‟un estudi titulat 
Agenda 21 del Baix Ter elaborat per Geoservei Projectes i Gestió Ambiental S.L., on per 
proximitat, ens ha permès caracteritzar els terrenys on s‟estableix la estació d‟autobusos, 
objecte del present document i extreure‟n les conclusions que se‟n deriven, donat que pel 
present document, no es disposa de cates mecàniques del subsòl, fet que dificultava la 
caracterització del mateix. 
 
3.3.1 Treballs realitzats 
 
A l‟annex 6 de geologia i geotècnia s‟expliquen detalladament els marcs geològics i 
geotècnics de la zona del projecte. 
 
3.3.2 Marc geològic 
 
Geològicament, el terme de Torroella de Montgrí es troba emplaçat sobre la unitat 
coneguda com fossa de l‟Empordà. Aquesta depressió és determinada per falles d‟edat 
neògena que la superposaren a l‟edifici orogènic pirinenc, però la seva evolució és 
clarament relacionada amb la del marge oriental peninsular. El sistema de falles més 
important que va determinar l‟origen de la fossa és d‟orientació NW-SE. 
 
3.3.3 Descripció geològica de la traça 
 
A partir de la informació proporcionada pel mapa geològic de Torroella de Montgrí del IGC 
i del estudi geolòlic i geomorfològic de l‟Agenda 21 del Baix Ter elaborat per Geoservei, es 
pot tenir una idea aproximada de la traça geològica que es trobaria a l‟obra. Igualment 
será necessari realitzar una campanya de camp centrada en l‟obertura de diverses 
calicates mecàniques i sondatges a rotació amb recuperació de testimoni. 
 

 Nivell A (Reompliments d‟explanació): S‟agrupa en aquest nivell al conjunt de 
reompliments antròpics utilitzats per terraplenar ianivellar a cota de la carretera de 
l‟Estartit l‟explanació usada com aparcament. Sense necessitat de prospeccions es 
pot veure que s‟ha utilizat per anivelar una capa de sorres, segurament de entre 10 
i 20 cms de gruix. Sota aquesta capa es suposa que trobarem el material utilitzat 
per omplir l‟explanada del pàrking. Una barreja de terra vegetal, argiles, reblerts 
antròpics i runes de la construcció. El gruix d‟aquesta capa segurament variarà 
entre mig metre fins dos metres que es la diferencia de cota entre la carretera 
GI.641 i el carrer enric Morera. Es d‟esperar que la seva cohesió varií de poc a 
mitjanament consolidada. 

 

 Nivell B (Quaternari): Correspon a un nivell constituït per un prim estrat de 
materials col·luvials provinents del  massís del Montgrí. Aquests dipòsits estan 
constituïts per argiles i llims amb presència de còdols rodats provinents dels relleus 
terciaris. El gruix d‟aquest nivell es de ordre mètric amb un màxim d‟uns 10 metres. 
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 Nivell C (Terciari): Sota el nivell quaternari si es presenta trobaríem el nivell terciari, 
consisteix en diferents nivells constituïts per intercalacions de gresos, 
conglomerats i lutites vermelles que s‟organitzen en capes de potencia mètrica o 
decimètrica. 
 

 
3.3.4 Fonamentació d’estructures 
 
Pel que respecte a la fonamentació de les estructures, calen distingir dues tipologies ben 
diferenciades: 
 
1. Fonamentació mur perimetral: La fonamentació del mur perimetral que limita 

l‟estació d‟autobusos amb el carrer Enric Morera, s‟executarà mitjançant una sabata 
correguda al Nivell B,  a 1 metre de profunditat respecte a la cota actual del terreny. 
S‟ha considerat una tensió màxima admissible de 0,3 kg/cm2. 

 
2. Fonamentació pilars marquesina: La fonamentació dels pilars de la marquesina, 

s‟ha projectat mitjançant sabates sobre pous de fonamentació omplerts amb formigó 
ciclopi empotrats un mínim de 30cm en el substrat resistent. 

 
3.3.5 Caracterització dels materials de la traça 
 
Per fer la caracterització dels materials de la traça s‟haurien de realitzar assajos segons  
les prescripcions de l‟Art. 330 del „Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)‟. Com no tenim possibilitat de realitzar el assajos 
pertinents classifiquem directament totes les unitats de la traça com SÒL o MATERIAL 
INNADECUAT (IN) que no pot constituir base d‟explanació, de manera que s‟haurà de 
sobre excavar i substituir convenientment per sòls procedents de préstecs amb categoria 
mínima de sòl tolerable (0), segons el PG3. 
 
3.3.6 Excavabilitat 
 
L‟excavabilitat prevista dels materials de les unitats A i B, serà de forma general bona, 
podent-se realitzar amb maquinària convencional, tal com s‟ha dut a terme per l‟excavació 
de les cales. 
 
3.3.7 Talussos 
 
Els materials de rebliments del Nivell A, s‟han de considerar amb cohesió nul·la o molt 
baixa, pel que de mantenir-se momentàniament les trinxeres de les excavacions, la seva 
estabilitat serà molt precària. 
 
En canvi, la resta de materials diferenciats en el subsòl dels terrenys estudiats són 
cohesius, atès que tenen una certa fracció argilosa o bé es troben parcialment cimentats, 
el que farà que en aquests materials es mantinguin momentàniament verticals les trinxeres 
de les excavacions. 
 
En cas d‟ésser necessària l‟execució de talussos en terraplè o desmunt, i tenint en 
consideració la seva escassa rellevància, la inclinació màxima recomanada és 3H:2V. 
 
3.3.8 Aprofitament dels materials i compensació de terres 
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La classificació dels sòls com inadequats comporten la seva excavació i transport a 
abocador de residus. No es considera per tant el seu aprofitament a l‟obra. 
 
Aquest fet dona lloc a que l‟obra sigui deficitària de terres. 
 
A l‟Annex 9 Moviment de terres, s‟analitza la procedència dels materials necessaris per 
l‟execució de les obres, els quals procediran d‟activitats extractives legalitzades existents a 
les proximitats de l‟obra (tenint en consideració l‟escàs volum necessari), així com una 
relació dels abocadors més propers a la zona dels treballs, on transportar els sòls 
inadequats i els residus generats a la pròpia obra. 
 
 
3.4. ESTAT ACTUAL 
 
La parcel·la on s‟implantarà la futura estació d‟autobusos, té forma rectangular, topografía 
plana i uns 2.500 m2 aproximadament de superfície. Presenta una “façana” a la GI-641 
d‟uns 77,00 metres i al carrer Enric Morera 72,00 i una fondària variable entre 25,00 m a la 
banda est i 35,00 m a la banda oest. Actualment el sòl té ús como aparcament i mercat. 
Existeixen una sèrie d‟arbres de oliveres de grans dimensions, així com uns murs  
perimetrals al carrer Enric Morera. 
 
L‟accés a la futura estació d‟autobusos es situa a la banda sud de la GI-641,a continuació 
del carrer Garbí. 
 

 
 
Cal indicar que el tram del carrer Garbí que transcorre per la parcel·la del projecte es 
tancarà per donar cabuda a l‟estació. 
 
3.5. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
A l‟Annex 4 Planejament i urbanisme, s‟inclou tota la informació urbanística facilitada per 
l‟Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Departament d‟Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya. 
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La Normativa Urbanística actualment vigent és la REVISIÓ DEL PLA GENERAL 
MUNICIPAL D'ORDENACIÓ, AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ de 2002 i 
la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ PER 
IMPLANTACÍÓ DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS. De Juny de 2010. 
 
Els sòls on es projecte la futura estació d‟autobusos estan classificats segons la 
Modificació Puntual vigent com a Sòls destinats a equipament i zona verda. Actualment 
s‟està tramitant per part de l‟Ajuntament, la nova “Modificació Puntual del PGOU de 
Torroella de Montgrí per a la ampliació de sòl d‟equipament públic per a estació 
d‟Autobusos”. 
 
A l‟Annex 4 s‟inclou la documentació facilitada per l‟ajuntament i al document de plànols la 
superposició de la planta de la futura estació, amb el planejament actualment vigent i amb 
el resultant després de la Modificació Puntual en tràmit. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
4.1. COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS 
 
En el disseny de la futura estació d‟autobusos s‟han tingut en consideració entre d‟altres 
les següents prescripcions: 
 

1. Donar continuïtat al teixit urbà, minimitzant les interferències entre els recorreguts 
dels vianants i els autobusos. 

2. Adaptar el disseny i ordenació de la nova estació al definit a la Modificació Puntual 
del PGOU de Torroella de Montgrí per a la creació de sòl d‟equipament públic per 
estació d‟autobusos. 

3. Facilitar les maniobres dels autobusos, tant pel que respecta a la circulació interior 
de l‟estació, com per l‟accessibilitat al viari públic. 

4. Possibilitar l‟accés i sortida dels autobusos a través de la GI-641 (Carretera de 
l‟Estartit). 

5.   Estació per a un numero òptim de 4 autobusos i mínim de 3 autobusos coberts per 
una marquesina, segons l‟oferta de transport públic interurbà de que disposa 
Torroella de Montgrí.  

6.   La marquesina ha de cobrir, almenys, la porta davantera de tots els autobusos 
estacionats sota ella.   

7.   L'alternativa ha de contemplar, a més, un edifici d'una planta amb :  

  Vestíbul.  

  Taquilla d'expedició de bitllets amb despatx . 

  Sanitaris públics.  

  Sanitari adaptat.  

8. •  La taquilla d'expedició de bitllets ha de gaudir de visibilitat sobre els accessos dels 
autobusos al pati de maniobres, i sobre l'àrea d'estacionament dels autobusos .  

9. •  El pàrquing per a turismes és opcional. Es podrà proposar l'ús d‟un  pàrquing 
públic proper. 
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4.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
L‟estació d‟autobusos projectada, consisteix bàsicament en una illa central, on es situen 
dues andanes amb una capacitat màxima d‟estacionament de 4 autobusos. 
 
Dintre d‟aquesta illeta central es projecte la disposició d‟un petit edifici de serveis, de 
Planta Baixa, on s‟allotjarà la guixeta (l‟estació es preveu que doni servei a línies regulars 
de transports de viatgers) i uns lavabos públics. 
 
El present Projecte, contempla l‟execució d‟una coberta metàl·lica plana (marquesina), que 
cobreix longitudinalment gran part de l‟estació, donant protecció (principalment pluja) a la 
zona d‟andanes i al propi edifici de serveis de l‟estació. 
 
La configuració de l‟estació d‟autobusos projectada (andanes, marquesina i edifici de 
serveis), dona solució als requeriments funcionals d‟una estació d‟autobusos genèrica. 
 
No és objecte del present projecte la definició de les instal·lacions i els acabats de més 
detall, així com els equipaments multimèdia. Aquests aspectes serien objecte d‟un projecte 
posterior. 

 
 
4.3. CRITERIS DE DISSENY DE L’ESTACIÓ 
 
A continuació s‟enumeren els principals criteris, que s‟han tingut en consideració en el 
disseny de l‟estació d‟autobusos de Torroella de Montgrí. 
 
4.3.1 Criteris estètics i/o funcionals 
 
Al projecte de l‟estació d‟autobusos de Torroella de Montgrí l‟element dominant des del 
punt de vista estètic és la gran marquesina que cobreix l‟andana i dona sostre a l‟edifici 
d‟espera pels usuaris i a més connecta i serveix com transició espacial de l‟andana amb la 
zona enjardinada de l‟extrem Est de l‟estació.. Per sota d‟aquest pla horitzontal s‟instal·la 
l‟edifici de venda de bitllets i la zona d‟espera que es conceben com una caixa envidriada, 
objecte d‟un posterior projecte d‟acabats i instal·lacions. 
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Fig. 1 Vista de l’illa central. 

 
4.3.2 Criteris de funcionalitat, mobilitat i accessibilitat 
 

Es planteja l‟accés i la sortida d‟autobusos a Torroella de Montgrí per la carretera 
de l‟Estartit, que connecta amb la rotonda de la plaça del lledoner. L‟andana s‟ha 
plantejat com una illa central. La circulació dels autobusos es realitza en sentit 
horari per possibilitar l‟accés de vianants als autobusos i facilitar la sortida. 

L‟accessibilitat a la zona d‟andanes es garanteix incloent-hi un gual de vianants 
que connecta la carretera de l‟Estartit amb la zona d‟andanes així com una escala i 
una rampa per connectar l‟estació amb el carrer Enric Morera. Finalment en la 
carretera de l‟Estartit s‟ha previst pas amb gual de vianants. 

 
4.3.3 Criteris de confort dels usuaris 
 
Es planteja una marquesina que dona sostre a les zones d‟espera de passatgers i permet 
l‟accés cobert als autobusos. 
 
El projecte reserva una àmplia zona d‟espera interior envidriada per encabir les guixetes 
de venda de bitllets i dos banys adaptats per al públic,  
 
4.3.4 Criteri de seguretat 
 
Pel que respecta a la seguretat vial, s‟ha tingut en compte el minimitzar l‟encreuament de 
vianants a la zona d‟accés i sortida d‟autobusos. Independentment d‟això, el disseny de la 
futura estació permet una bona visibilitat de tot el recinte, així com el control visual de 
l‟entrada i sortida dels autobusos. 
 
De forma complementària, totes les superfícies envidrades estaran senyalitzades. 
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4.3.5 Criteris de manteniment de l’explotació 
 
La construcció es realitza amb materials resistents i de fàcil manteniment. Al recinte tancat 
les parets recobertes amb material porcelanic asseguren la durabilitat i resistència al 
desgast, a les zones de banys s‟han adoptat mesures especials per a afavorir la seva 
neteja. 
 
 
4.4. INSTAL·LACIONS 
 
A l‟Annex núm. 11 Instal·lacions, es dimensionen i justifiquen les instal·lacions bàsiques 
previstes per a garantir un adequat servei del projecte. 
 
4.4.1 Instal·lació de Subministrament d’aigua 
 
En el procés de disseny i càlcul de la xarxa, s‟ha aplicat el Codi Tècnic de l‟Edificació DB-
HS4 sobre subministrament d‟aigua. 
 
La present instal·lació subministrarà tant els nuclis sanitaris com el local de neteja ubicats 
en l‟interior de l‟edificació. 
 
Com a dada de partida s‟ha considerat que el comptador a disposar permet un cabal 
nominal de fins a 1,5l /h (Ø13 mm) i que la xarxa dona una pressió mínima de 4 Kg/cm2. El 
cabal punta de la mateixa instal·lació s‟ha dimensionat per un cabal de 1,22 l/h. El 
comptador s‟instal·larà dins un armari en el monolit de comptadors ubicat en el límit 
perimetral de la parcel·la. 
 
4.4.2 Instal·lació Elèctrica i Enllumenat 
 
La instal·lació elèctrica es farà d‟acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
(Decret 842/2002 de 2 d‟agost), i amb les Instruccions Complementàries MI/BT de 
l‟esmentat Reglament. 
 
La instal·lació de baixa tensió, estarà composta per un doble subministrament. El primer 
subministrament s‟utilitzarà pel funcionament normal de la instal·lació mentre que el segon 
entrarà en funcionament en cas de fallida del primer per a garantir el funcionament dels 
elements de seguretat bàsics i de la instal·lació. 
 
La instal·lació de servei normal, dotarà d‟alimentació elèctrica als consums que s‟han 
considerat per al càlcul de potència que sòn: 
 

 Il·luminació exterior bàculs perimetrals 

 Il·luminació exterior coberta 

 Il·luminació interior edificació 

 Enllumenat d‟emergència 

 Alimentació preses de corrent  

  
Mentre que el subministrament de reserva dotarà d‟alimentació elèctrica al 25% del 
subministrament de servei normal, contemplant els següents elements: 
 

 Il·luminació exterior coberta (55%) 

 Enllumenat d‟emergència 
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4.5. ESTRUCTURES 
 
4.5.1 Introducció 
 
El present projecte, contempla l‟execució de les següents estructures: 
 
1. Marquesina per tal de proporcionar refugi (pluja i insolació) a la zona d‟andanes. 
2. Estructura associada a l‟edifici de taquilles. 
 
A continuació s‟indica la Normativa més important tinguda en consideració en el càlcul de 
les estructures: 
 
1. El DB-SE constitueix la base per els documents bàsics següents i s'utilitzarà 

conjuntament amb ells: 
 

a. DB-SE-AE: Accions en l'edificació 
b. DB-SE-C: Fonaments 
c. DB-SE-A: Acer 
d. DB-SE-F: Fàbrica 
e. DB-SI:- Seguretat en cas d'incendi 

 
2. NCSE-02: Norma de construcció sismorresistent: part general i edificació 
 
3. EHE-08: Instrucció de formigó estructural 
 
Pel càlcul de les estructures del present projecte s‟han utilitzat els següents programes 
informàtics: programa d‟anàlisis de barres WINEVA i el mòdul de càlcul d‟estructures 
CYPECAD de CYPE Ingenieros, S.A. 
 
A continuació es descriuen les característiques bàsiques dels dos elements estructurals 
projectats. 
 
4.5.2 Marquesina metàl·lica 
 
Pel que respecta a les estructures, el projecte contempla l‟execució d‟una marquesina 
plana metàl·lica de 35,65x16,16 metres, recolzada sobre 6 pilars també metàl·lics. Aquest 
element es situa aproximadament a uns 5,0 sobre la rasant de la futura estació 
d‟autobusos. Aquesta marquesina, cobreix gran part de la superfície de l‟estació i la seva 
funció és la de proporcionar refugi (pluja i insolació) a la zona d‟andanes i a l‟edifici de 
taquilles. 
 
Les bigues i jàsseres, estan constituïdes amb perfils d‟acer laminat tipus IPE-500, mentre 
que els travessers s‟han projectat amb perfils IPE-270 (els centrals) i IPE-180 (els voladius 
laterals). 
 
Els pilars s‟han projectat amb perfils d‟acer laminat HEB-400. La transmissió dels esforços 
al terreny es realitza mitjançant sabates sobre pous de fonamentació omplerts amb 
formigó ciclopi empotrats un mínim de 30cm en el substrat resistent. La profunditat dels 
pous serà de 3,5 metres i les sabates sobre les que arrenquen el pilars son de 
285x285x65cm.  
 



 
Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 

MEMÒRIA 

- 13 - 

 

Les unions dels perfils metàl·lics realitzades a l'obra es faran amb cargols (només es 
contemplen soldadures en aquelles parts conformades a taller). 
 
4.5.3 Edifici taquilles 
 
Pel que respecte a l‟edifici de guixetes, s‟ha projectat una caseta la qual ha de suportar els 
esforços derivats de l‟acció del vent i del pes propi dels elements estructurals. Aquest 
edifici s‟ha calculat considerant un període de servei de 50 anys. 
 
4.6. MOVIMENT DE TERRES 
 
A l‟Annex núm. 9 Moviment de Terres, inclou un estudi acurat del moviment de terres que 
es genera i necessari per l‟execució de les obres: mètodes constructius, talussos adoptats, 
consideració de la terra vegetal, necessitats de préstecs i/o abocadors i compensació de 
terres. 
 
Les conclusions a les quals s‟arriba en aquest annex es deriven de l‟estudi i anàlisi 
efectuat a l‟Annex núm. 6 Geologia i Geotècnia. 
 
Les principals conclusions que es desprenen de la informació inclosa a l‟Annex 9 
Moviment de Terres són: 
 

 Excavabilitat: Les excavacions projectades es preveu que es realitzin als nivells A i 
B (segons la classificació litològica considerada a l‟Annex de Geologia i Geotècnia). 
L‟excavabilitat prevista a aquestes litologies es preveu bona (sòls fàcilment 
excavables), no presentant dificultats per a l‟actuació de maquinària convencional. 
Únicament pot aparèixer algun problema puntual derivat d‟algun element artificial 
soterrat o abocat que requereixi d‟un anàlisi puntual. 

 

 Aprofitament dels materials: El sòls excavats al Nivell A (Reomplimens 
d‟explanació), com inadequats (IN) i per aquest motiu tant hauran d‟esser excavats 
i transportats a abocador. 

 
Els sòls excavats al Nivell B (Quaternari) com no tenim possibilitat de realitzar el 
assajos pertinents han estat classificats  com inadequats (IN) que no pot constituir 
base d‟explanació, de manera que s‟haurà de sobreexcavar i substituir 
convenientment per sòls procedents de préstecs amb categoria mínima de sòl 
tolerable (0), segons el PG3. 

 
La classificació dels sòls com inadequats comporten la seva excavació i transport a 
abocador de residus. No es considera per tant el seu aprofitament a l‟obra. 

 

 Rebliments: Els materials per l‟execució dels rebliments de terres (terraplè), hauran 
d‟estar classificats mínimament com a tolerables (0). Atès que el material 
disponible, no s‟excava i es deixa formant part del nucli, no es disposen d‟aquests 
materials a l‟obra de forma extraordinària i per tant, aquests hauran d‟ésser 
procedents de préstecs externs a l‟obra. 

 

 Inclinació de talussos: En el cas del present projecte, no es contempla l‟execució de 
cap tipus de talús en terraplè, atès que el perímetre de l‟estació d‟autobusos estarà 
delimitat per un mur existent a l‟Oest de la nova parada d‟autobusos, per nous murs 
a executar pel Sud i a nivell de la vialitat existent al Nord i a l‟Oest. 
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A continuació s‟adjunta una taula resum amb el global dels amidaments de terres de l‟obra, 
obtinguts a partir de les cubicacions dels perfils transversals, i tenint en consideració 
l‟increment del 10% als amidaments de terraplè i desmunt, per tal de compensar els 
possibles errors deguts a la cartografia. 
 

UNITAT AMIDAMENT 

Esbrossada 2.527 m2 

Desmunt total 3.091m3 

Desmunt aprofitable 0 m3 

Superfície preparació assentament terraplè 2.527 m2 

Terraplè amb sòl procedent de préstec 1.263 m3 

 
4.7. FERMS I PAVIMENTS 

 
A l‟Annex núm. 8 de Ferms i Paviments, es justifica, tant des del punt de vista tècnic com 
econòmic, la solució de ferm adoptada per a la pavimentació de la calçada de l‟estació 
d‟autobusos. A l‟esmenta‟t Annex s‟han analitzat les seccions (ferm i esplanada) 
proposades per la Norma 6.1-IC i s‟ha triat la solució 3232 del catàleg de ferms. 
 
L‟estudi de les seccions de ferm, es basa en la determinació de la categoria de trànsit 
pesant. Per tal de determinar aquesta variable s‟han analitzat els horaris previstos de les 
diferents línies d‟autobusos, facilitats per l‟empresa SARFA i AMPSA per l‟any 2010 (annex 
2). A partir dels horaris s‟ha estimat la IMD de vehicles pesants a l‟any de posada en servei 
de l‟obra (2012), considerant-se una categoria de trànsit pensant T-32 (100>IMDp>50) 
segons la taula 1B de la norma 6.1-IC. 
 
 
4.8. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
A l‟Annex núm. 7 Climatologia, hidrologia i drenatge es dimensionen i justifiquen les obres 
previstes per a garantir un adequat drenatge del projecte. 
 
El projecte contempla l‟execució de tots els elements de drenatge necessaris: col·lectors, 
reixes, embornals, pous, tubs dren, etc., per tal de desguassar tant l‟escorrentia superficial 
(generat per l‟aigua de pluja), com les aigües residuals domèstiques generades a l‟estació 
d‟autobusos 
 
Conceptualment, el sistema de drenatge de la nova estació d‟autobusos es dissenya tenint 
en consideració criteris de drenatge urbà (embornals, pous, etc.), atès que es connecta a 
la xarxa de clavegueram existent al municipi. 
 
La nova xarxa de sanejament a executar, connectarà a la xarxa de col·lectors existent a El 
carrer Enric Morera.  
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4.8.1 Climatologia 

 
L‟anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més 
favorables per a la construcció de l‟obra i els períodes òptims per a realitzar les tasques de 
plantació i/o repoblació vegetal. 
 
Actualment es pot tenir una caracterització general del clima a qualsevol punt de 
Catalunya gràcies a la feina d‟extrapolació realitzada per l‟Institut Cartogràfic de Catalunya 
i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, que ha donat com a resultat l‟Atles 
Climàtic de Catalunya. 
 
Segons l‟Atles Climàtic de Catalunya, el clima del Baix Empordà és Mediterrani Litoral 
Nord, si bé localment a l‟interior té característiques d‟un clima Mediterrani Prelitoral Nord. 
La distribució de la precipitació és bastant regular al llarg de tot l‟any, tot i que hi ha un 
màxim força destacat a la tardor, amb un total anual escàs. 
 
La precipitació mitjana anual està compresa entre els 550 mm i 600 mm, mentre que 
l‟índex màxim pluviomètric en 24 h és de 218,8 mm. Els màxims solen enregistrar-se a la 
tardor i els mínims a l‟estiu. 
 
Tèrmicament els hiverns són freds,amb temperatures entre 8 i 10 ºC de mitjana, i els 
estius calorosos, entre 23 °C i 24 ºC de mitjana. El règim tèrmic a l‟estiu és relativament 
calorós, mentre que a l‟hivern és moderat, essent gairebé suau a la costa nord. Així, 
l‟amplitud tèrmica anual és baixa. Només es consideren àrids els mesos de juliol i agost. 
A més, el període amb probabilitat de glaçades només queda comprès entre els mesos 
de novembre i març. 
 
4.8.2 Hidrologia 
 
L‟Estudi Hidrològic té com objecte fonamental la determinació de la pluviometria de la 
zona, determinant mitjançant diversos mètodes la precipitació associada als diferents 
períodes de retorn, triant la més adequada per a la utilització en els diferents càlculs a 
realitzar. A l‟Annex 7 del present projecte, es justifica el valor de la Pd=125 mm/dia per un 
període de retorn de 10 anys. 
 
4.8.3 Estudi Hidràulic 
 
La xarxa projectada és de tipus unitària amb desguàs per gravetat, en concordança amb 
l‟existent actualment a la zona objecte del projecte. A les xarxes de sanejament unitàries, 
una única xarxa de col·lectors és l‟encarregada de recollir i transportar la suma dels cabals 
corresponents a les aigües pluvials caigudes sobre els vials i les cobertes dels edificis, i les 
aigües residuals (de tipus domèstic, en aquest cas) generades dintre de l‟àmbit del 
projecte. En aquest tipus de xarxa, la dimensió dels elements de drenatge ve determinat 
pel cabal punta d‟aigües pluvials i no pel cabal de residuals, donada la seva poca quantia 
d‟aquest envers els de pluvials. 
 
Pel càlcul dels cabals de pluvials, s‟ha utilitzat el mètode racional, en el qual s‟aplica una 
intensitat de precipitació mitja a tota la conca i en el qual es transforma la pluja en 
escorrentia mitjançant la següent expressió: 
 

6.3

AIC
Q tm
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El disseny de la xarxa de residuals s‟ha obtingut aplicant els criteris del Codi Tècnic en 
l‟edificació DB HS-5. El dimensionat de la xarxa, segueix la següent taula: 
 

Tipus d’aparell Unitats de Desaigua Φ Mínim der. Individual (mm) 

Lavabo 2 40 

Vàter amb cisterna 5 100 

Abocador 8 100 

Bunera Sifònica 3 50 

 
Els aparells sanitaris se situaran buscant l‟agrupació al voltant del baixant, amb les tasses 
a una distància màxima d‟1 metre, els aparells porten sifons individuals. 
 
Es preveuen pericons a la xarxa soterrada, situats en els punts de la xarxa a on es poden 
produir problemes i a on es faciliti el registre de la xarxa. 
 
La connexió a la xarxa es fa segons la CTE DB-HS5 i els reglaments locals, amb la 
inclusió d‟un pericó sifònic registrable a la sortida de la xarxa de l‟edifici. 
 
El sistema de càlcul utilitzat és el marcat per la CTE DB-HS5, tant en diàmetres de 
conductes, com per l‟evacuació de cobertes. 
 
Els conductes són de PVC, totes les conduccions de la xarxa de desguàs horitzontal són 
soterrades, amb un pendent mínim d‟1% i aquesta xarxa va protegida amb formigó pobre. 
 
Els pericons són fets in situ amb obra ceràmica. 
 
A la documentació gràfica s‟adjunta un esquema amb dimensionat i recorregut de tota la 
xarxa. 
 
4.8.4 Càlcul dels col·lectors de pluvials 
 
Per tal d‟estimar la capacitat hidràulica dels col·lectors s‟ha tingut en consideració la 
fórmula de Manning, la qual relaciona la secció de pas del conducte amb el cabal drenat i 
la velocitat mitja de circulació. En el disseny dels col·lectors s‟ha tingut en compte la seva 
secció hidràulica útil i no el seu diàmetre comercial, atès que en el cas de col·lectors de 
material plàstic com és el cas del PEAD o el PVC, el diàmetre comercial es correspon al 
diàmetre exterior i per tant aquest és superior a l‟útil hidràulicament. 
 
Els criteris de disseny considerats en el càlcul dels col·lectors de pluvials són els següents: 
 

- Canonades de PVC formigonades, atès que la cota de connexió a la xarxa de 
desguàs fa que els col·lectors siguin molt superficials. 

- Velocitat mínima de circulació de les aigües residuals (per cabal mínim) de 0,60 m/s. 
- Velocitat màxima de circulació de les aigües residuals (per cabal màxim) de 3,0 m/s. 
- Velocitat màxima de circulació de les aigües pluvials limitada a 6,0 m/s. 
- Relació cabal de disseny respecte a cabal a secció plena inferior a 0,80. 

 
El diàmetre mínim de col·lector adoptat per tal de minimitzar el risc d‟obturació de la xarxa 
ha estat de Ø315 mm en el cas del col·lectors que recullen l‟aigua de l‟àrea de l‟estació. 
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Aquests col·lectors es troben amb el col·lector provinent del carrer Garbí que te un 
diàmetre mínim de 400mm. 
 
4.9. SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

 
La senyalització viària contemplada al projecte, consisteix bàsicament en la disposició de 
senyals de codi, tant la GI-641 com a l‟interior de la nova estació, per tal d‟ordenar els 
nous moviments generats. 
 
Pel que respecte a la senyalització d‟orientació, el projecte contempla l‟aprofitament dels 
cartells actualment existents a la GI-641. 
 
 
 
5. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
A l‟Annex 14 Estudi de l‟organització i desenvolupament de l‟obra, es defineix l‟execució de 
les obres projectades, a fi i efecte de minimitzar les interferències amb el trànsit de la 
carretera GI-641. Cal indicar però, que la part més important de les obres a executar es 
realitza a l‟interior de la parcel·la on es disposarà la futura estació d‟autobusos 
(pavimentació, marquesina, edifici, etc.), i per tant les afeccions al trànsit de la GI-641 
previsiblement seran poc significatives. 
 
A continuació s‟enumeren, les sis fases en les quals s‟ha dividit l‟execució de les obres: 
 
Fase-1: La primera fase del projecte consistirà en la tanca d'obra i la seva senyalització i 
obres a l‟interior de la parcela. Per a evitar interferir amb la carretera GI-641 l'entrada i 
sortida de l'obra es realitzés pel carrer Enric Morera. 

 
Fase-2: Es procedirà a executar la demolició dels murs existents que es veuen afectats pel 
projecte, posteriorment es desviarán els serveis afectats (que queden expressats a l'annex 
12). Es realitzaràn els desmunts de terreny i finalment es construiran els murs que el 
projecte planteja al carrer Enric Morera.  
L'entrada i sortida de l'obra es realitzará pel carrer Enric Morera durant tota aquesta fase. 

 
Fase-3: Des d'aquesta fase de projecte i fins al final de les obres l'accés i sortida es 
realitzarà per la GI-641 per tant es senyalitzarà a banda i banda de la GI-641 la presència 
de l‟obra mitjançant senyals d‟obres a la via (TP-18) i altres perills (TP- 50) amb una placa 
complementària amb la inscripció “SORTIDA DE CAMIONS”. 
A més a més, es limitarà la velocitat a 30 Km/h mitjançant senyals TR-301. Es realitzarà 
l'apuntalament del mur, la millora de l'esplanada i la seva compactació. Posteriorment 
s'executaran els treballs interiors a la parcel·la definit en el Projecte. 
 
Fase-4: Per tal d‟executar el nou conjunt de rigola+vorada en el marge de la GI-641, s‟ha 
considerat necessari reduir l‟amplada dels carrils actuals a uns 2,50 metres, mantenint els 
dos sentits de circulació a la carretera, a fi i efecte d‟habilitar l‟espai suficient pel treball 
segur dels operaris, incloent l‟amplada d‟una barrera tipus New-Jersey prefabricada que 
separi als operaris del trànsit. 
 
Fase-5: Les rases necessàries per l‟execució de les connexions de serveis, hauran d‟ésser 
executades per mitges calçades donant pas alternatiu de vehicles de forma manual, i 
mitjançat la disposició de planxes d‟acer sobre la rasa tot just executada. 
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Fase-6: Per tal d‟executar la repavimentació de la GI-641, es considera imprescindible 
tallar un carril de la carretera de forma manual durant unes hores reduint l‟amplada dels 
carrils actuals a uns 2,50 metres, mantenint els dos sentits de circulació a la carretera., per 
poder facilitar el treball de la maquinària. El tall proposat haurà de realitzar-se en un horari 
(a determinar per la Direcció d‟Obra i el STCG). 

 
 
 
6. SERVEIS EXISTENTS 
 

D‟acord amb les dades facilitades per l‟Ajuntament de Torroella de Montgrí per a 
l‟elaboració del present Annex, s‟han identificat les següents companyies i entitats: 

- TELEFÓNICA ( línies telefòniques) 

- ENDESA ( línies elèctriques de Mitja Tensió) 

- SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA ( línies elèctriques de Baixa Tensió) 

- SOREA (Abastament d‟aigües) 

- Ajuntament de Torroella de Montgrí (Xarxa de regs, clavegueram i enllumenat públic) 

- GAS NATURAL (Xarxa de gas) 

A partir de la informació facilitada per les diferents companyies de serveis i l‟Ajuntament de 
Torroella de Montgrí, les obres projectades afecten a les instal·lacions d‟enllumenat públic, 
a la xarxa de clavegueram i a la xarxa de telefonía. 
 
7. EXPROPIACIONS 

 
En paral·lel a la redacció del present Projecte, l‟Ajuntament de Torroella de Montgrí, està 
realitzant el tràmit urbanístic necessari per tal de poder ocupar el sòl on es projecte la 
futura estació d‟autobusos. Aquest tràmit consisteix bàsicament en una Modificació 
Puntual del Pla General Municipal d‟Ordenació, en la qual s‟amplia la classificació actual 
de Equipament Públic (Etm), incloent tota la superfície de l'estació d'autobusos. La futura 
estació es realitza en terrenys municipals per la qual cosa no hi hauria expropiacions sinó 
cessions de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí a la DGTT. En el cas que la nova 
modificació puntual impliqui expropiacions tots les gestions d‟aquestes aniran a càrrec de 
l'ajuntament, per tant en el moment d‟iniciar-se les obres projectades la titularitat dels 
terrenys haurà d‟ésser municipal. 
 
8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
En compliment de l‟article 4rt del RD 1627/1997, de 24 d‟octubre, i de l‟apartat 1 paràgraf 
g) de l‟article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‟octubre de Contractes del Sector Públic, pel 
que s‟implanta l‟obligatorietat de la inclusió d‟un Estudi de Seguretat i Salut en els 
projectes d‟edificació i obra pública, s‟ha redactat l‟Annex 16 Estudi de Seguretat i Salut, 
on es recullen les mesures preventives adequades als riscos que suposen la realització de 
les obres projectades, amb caràcter general i particular. 
 
Aquest annex servirà per donar unes directrius bàsiques al Contractista per a dur a terme 
les seves obligacions en el camp de prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa i del Coordinador de Seguretat i 
Salut. 
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L‟esmentat annex consta dels següents documents: 
 
- Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 

d‟accidents que presumiblement poden produir-se. S‟inclou també la descripció dels 
serveis sanitaris i comuns dels quals ha d‟estar dotat el centre de treball. 

- Plànol amb la ubicació dels centres mèdics més propers i mesures preses a l‟obra. 
- Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i reglamentacions 

aplicables a la pròpia obra. 
- Amidaments i Preus Unitaris de totes les unitats o elements de Seguretat i Salut que 

han estat definits i projectats. 
- Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que avarca el conjunt 

d‟unitats i elements definits en l‟esmentat annex.  
 
El Pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de vint mil vuit-cents euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (20.800,88 €), import que queda recollit com a partida alçada al 
Pressupost d‟Execució Material de l‟obra. 
 
 
9. GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
Segons les indicacions del RD105/2008 i per tal de fomentar la prevenció, reutilització, 
reciclat i altres formes de valorització, assegurant que els destinats a operacions 
d‟eliminació rebin un tractament adequat i contribuir a un desenvolupament sostenible de 
l‟activitat de construcció, el present projecte contempla al seu Annex 20, l‟Estudi d‟Impacte 
Ambiental i Gestió de Residus. 
 
Es tracten les afectacions i les mesures correctores a adoptar, així com la tipologia de 
residus i s‟indica la planta de tractament més propera a l‟obra. 
 
Els principals residus generats a l‟obra son: 
 
1. Terres procedents del saneig d‟1,12 metres de profunditat de la parcel·la, atès que 

l‟estudi geotècnic els qualifica com inadecuats (IN), i per tant no poden ser 
reaprofitades a l‟obra. 

2. Mescles bituminoses procedents dels fresats i enderrocs que són necessaris executar 
a la GI-641 (per exemple per les connexions de xarxes de serveis). 

3. Restes vegetals procedents de l‟esbrossada de la parcel·la. 
4. Envasos, fustes i plàstics, procedents dels embalatges dels nous elements a instal·lar 

a l‟obra, com per exemple els palets i plàstics dels embalatges amb els quals es 
subministren les vorades i llosetes projectades. 

 
Els residus prèviament classificats segons origen i tipologia del mateix hauran de 
traslladar-se a la planta de reciclatge Pere Giralt Sagrera, S.A situada a Regencós, a 13 
km de Torroella de Montgrí. 
 
L‟import per a la Gestió de Residus de l‟obra puja a la quantitat de cuatre mil euros (4.000 
€ ) import que queda recollit com a partida alçada al Pressupost d‟Execució Material de 
l‟obra. 
 
10. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
En compliment de l‟article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d‟octubre, i de l‟apartat 1 
paràgraf e) de l‟article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‟octubre de Contractes del Sector 
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Públic, es redacta l‟Annex 14 Estructuració de les obres i Pla de Treballs, on s‟estudia amb 
caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres mitjançant un diagrama de 
barres. Prèviament s‟ha estimat la durada de les activitats principals de l‟obra (enderrocs, 
moviments de terres, execució estructures, etc) 
Tenint en consideració les unitats d‟obra projectades, els rendiments previstos en 
l‟execució de les mateixes, els possibles imprevistos que puguin succeir durant l‟execució 
de les obres (climatologia, etc.), s‟ha estimat que el període òptim d’execució de les 
obres sigui de 8 mesos. 
 

 

Fig. 2 Vista general del projecte. 

 

11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d‟aquest projecte es basa en els següents bancs de preus, 
realitzats amb els costos de mà d‟obra, maquinària i materials de mercat: 
 

1. Obra Civil: Banc de preus ITEC 2011: 
2. Edificació i instal·lacions: Banc de preus ITEC 2011. 

 
 
12. REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del  Real Decreto 1098/2001 de Contractes de les Administracions 
Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d‟un contracte d‟obra en el qual el termini 
d‟execució no excedeix de dotze (12) mesos, no és necessari considerar revisió de preus. 
 
Si per causes alienes al contractista el termini s‟allargués a més de dotze (12) mesos, 
s‟inclou la fórmula número 20 del Decreto 3650/1970 atès que es considera que és la que 
més s‟ajusta a les característiques de la present obra (edificis amb estructura metàl·lica i 
pressupost d‟instal·lacions inferior al 20% del pressupost total.). 
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On els diferents coeficients representen: 
 
Kt:: Coeficient teòric de revisió de preus. 
H: Índex del cost de la mà d‟obra. 
E: Índex del cost de l‟energia. 
C: Índex del cost del ciment. 
S: Índex del cost de l‟acer. 
Cr: Índex del cost de la ceràmica. 
M: Índex del cost de la fusta. 
 
 
13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d‟octubre, pel que s‟aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l‟article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d‟octubre de 
Contractes del Sector Públic, es proposen, a títol orientatiu les classificacions que han de 
ser exigides als contractistes (empresa individual o agrupació d‟empreses) per admetre‟ls a 
la licitació de les obres contemplades al present projecte i poder ser adjudicataris de les 
mateixes. Per a la determinació de la Classificació del Contractista, s‟han analitzat aquells 
capítols que representen més del 20% del pressupost, així com l‟estimació del planning 
d‟obra inclòs a l‟Annex 18 Pla de Treballs. 
 

GRUP i SUBGRUP CATEGORIA 

GRUP C. Edificacions 

 Subgrup 3: Estructures metàl·liques f 

 Subgrup 4: Ram de paleta, estucats en fred i revestits e 

 
 
14. PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
En compliment de la normativa vigent, s‟ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 
l‟execució de les obres. A l‟Annex 17 queda reflectida la proposta del pla on s‟assenyalen 
les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d‟assaigs a realitzar. 
 
Durant l‟execució de l‟obra, la Direcció de l‟Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d‟assaigs no previstos inicialment a la 
proposta del pla de control de qualitat. 
 
Pel tipus de control a realitzar, i d‟acord amb el Decret 257/2003 de 21 d‟octubre, els 
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran 
d‟estar acreditats en els següents apartats: 
 
1. GRUP D‟ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH): 

 
a. Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d‟acer 

(EHA) 
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b. Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 
c. Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 
 

 
2. GRUP D‟ÀMBITS DE L‟ACER PER A ESTRUCTURES D‟EDIFICACIÓ (EA): 

 
a. Àmbit de control de perfils d‟acer per a estructures (EAP) 
b. Àmbit de control de la soldadura de perfils estructurals d‟acer (EAS) 

 
3. GRUP D‟ÀMBITS DE MATERIALS DE PALETERIA (AM): 

 
a. Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces ceràmiques (AFC) 
b. Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces de formigó (AFH) 
c. Àmbit de control dels materials de cobertes de peces ceràmiques (ACC) 
d. Àmbit de control dels materials de cobertes de peces de formigó (ACH) 
e. Àmbit de control dels materials de paviments i revestiments de peces ceràmiques 

(APC) 
f. Àmbit de control dels materials de paviments de peces de formigó (APH) 
g. Àmbit de control de morters per a obra (AMC). 

 
El Pressupost d‟Execució per Contracte del Pla de Control de Qualitat puja a la quantitat 
de divuit mil sis-cents dos amb setanta-sis euros (18.602,76 €) 
 
 

 
15. PRESSUPOST DE L’OBRA 
 
15.1. RESUM DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 
 
El Pressupost del present Projecte Constructiu, s‟obté aplicant els preus unitaris als 
amidaments de les partides d'obra, segons es desglossa en el corresponent Document 
núm. 4. Pressupost, del present Projecte. 
 
 

 
15.2. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus, als amidaments del 
projecte, i les Partides Alçades, s‟obté el següent Pressupost d‟Execució Material: 
 

Pressupost d‟Execució Material                                          875.390,45 € 
 
 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13 
%), Benefici Industrial (6 %) i IVA (18 %), s‟obté el següent Pressupost d‟Execució per 
Contracte: 
 

Pressupost d‟Execució per contracte amb IVA                                          1.229.223,27 € 
 
 
El Pressupost per al Coneixement de l‟Administració puja a quantitat d’UN MILIÓ DOS-
CENTS VINT- NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES  EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
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16. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PRESENT PROJECTE 
 
DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

 Memòria 

 Annex núm. 1. Antecedents 

 Annex núm. 2. Estudis funcionals 

 Annex núm. 3. Estudi d‟alternatives 

 Annex núm. 4. Planejament i Urbanisme 

 Annex núm. 5. Cartografia i Topografia 

 Annex núm. 6. Geologia, geotècnia i hidrogeologia 

 Annex núm. 7. Climatologia, hidrologia i drenatge 

 Annex núm. 8. Moviment de terres 

 Annex núm. 9. Ferms i paviments 

 Annex núm. 10. Estructures i murs 

 Annex núm. 11. Instal·lacions 

 Annex núm. 12. Serveis existents 

 Annex núm. 13. Expropiacions 

 Annex núm. 14. Estudi de l‟organització i desenvolupament de l‟obra 

 Annex núm. 15. Estructuració de les obres i Pla de Treballs 

 Annex núm. 16. Estudi de Seguretat i Salut 

 Annex núm. 17. Pla de Control de Qualitat 

 Annex núm. 18. Justificació de Preus 

 Annex núm. 19. Pressupost per al Coneixement de l‟Administració 

 Annex núm. 20. Estudi d‟impacte ambiental i gestió de residus  

 Annex núm. 21. Reportatge Fotogràfic 
 
DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS 
 

 01.Plànol índex i de situació 

 02.Planta d‟enderrocs 

 03.Planta de cessions 

 04.Planta de definició geomètrica 

 05.Planta de pavimentació 

 06.Detalls d‟urbanització 

 07.Planta de serveis afectats 

 08.Drenatge 
08.A. Planta 
08.B. Drenatge longitudinal 
08.C. Detalls 

 09. Estructures 
09.A. Fonaments i murs 
09.B. Marquesina 

09.B.1. Definició geomètrica 
09.B.2. Seccions  
09.B.3. Detalls 

09.C. Taquilles 
09.C.1. Definició geomètrica 
09.C.2. Fonaments taquilles 
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09.C.3 Seccions 
09.C.4. Detalls 

 10.Arquitectura 
10.A. Plantes 

10.A.1. Planta coberta 
10.A.2. Planta baixa 

10.B. Façanes i seccions 
10.B.1. Seccions Longitudinals 
10.B.2. Seccions Transversals 

10.C. Infografies 

 11.Instal·lacions i equipaments 

 12.Mesures de Seguretat i Salud 
 
 
DOC NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
DOC NÚM. 4. PRESSUPOST 
 

 Amidaments 

 Quadre de Preus núm. 1 

 Quadre de Preus núm. 2 

 Pressupost 

 Resum de Pressupost 

 Pressupost d‟Execució per Contracte 
 
 
17. CONCLUSIONS I DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
En compliment de l‟article 127 del “Real Decreto 1098/2001” de 12 d‟octubre, en el qual 
s‟aprova el “Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques”, i de l‟article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‟octubre de Contractes del Sector 
Públic, es manifesta que el present “Projecte Constructiu de l‟estació d‟autobusos a 
Torroella de Montgrí”, comprèn una obra completa en el sentit exigit a l‟article 125 del Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d‟octubre, atès que conté tots i cadascun dels elements que són 
precisos per a la utilització de l‟obra i és susceptible d‟ésser lliurada a l‟ús general. 
 
Així mateix, es fa constar que l‟obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l‟Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l‟article 18 de la mateixa. 
 
Barcelona, Febrer de 2011 
 
Autor del Projecte: 
 

 

 

 

Rafael Rico García  
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ANNEX NÚM. 1 – ANTECEDENTS 
 
 
El nou Estatut de Catalunya, aprovat el 18 juny de 2006, que estableix que serà la 
Generalitat qui tindrà competències en la gestió i la planificació dels serveis de transport 
públic que transcorrin íntegrament per Catalunya. 
 
En el marc del nou Estatut de Catalunya, el Pla de transports de viatgers de Catalunya 
2008-2012 neix com una eina primordial per assumir les competències en la gestió i la 
planificació dels serveis de transport públic que transcorren íntegrament per Catalunya. 
 
Aquest Pla de transports de viatgers 2008-2012 representa només l’inici d’una aposta 
ferma pel transport col·lectiu, que vindrà complementada amb altres plans d’àmbit 
comarcal i regional que n’establiran propostes més detallades, d’acord amb una escala 
territorial més reduïda. Bona prova d’això són els plans de millora comarcal o els plans de 
mobilitat dels diferents consorcis de transport públic que ja s’estan impulsant o ho faran 
en els propers anys. 
 
La Generalitat de Catalunya considera d’interès fonamental la promoció i l’establiment 
d’infraestructures per al transport de viatgers que permetin la concentració de les 
arribades i les sortides dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera, 
a  fi i efecte de millorar les condicions de comoditat i seguretat en l’espera del públic 
usuari.  
 
L’ajuntament de Torroella de Montgrí considera, així mateix, necessari disposar d’una 
estació d’autobusos en el seu terme municipal que possibiliti la prestació dels serveis de 
transport de viatgers amb uns millors nivells de qualitat atenent a l’elevat nombre 
d’usuaris d’aquests serveis a la població. 
 
Actualment, el servei de transport públic que es dona a Torroella de Montgrí  té un punt 
de parada situat a dins del centre urbà, a la plaça del Lledoner. Donat que el carrer 
esmentat és el més transitat del centre urbà, i donat que no existeix realment una 
estació d’autobusos sinó només un punt de parada d’autobusos, que sol generar 
problemes de circulació, l’ajuntament de Torroella de Montgrí, va elaborar el document a 
Juny de 2010 Modificació puntual del PGOU de Torroella de Montgrí  per l’implantació de 
l’ estació d’autobusos. 
 
A través d’aquest document, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, pretén donar resposta 
al requeriment d’un equipament públic rellevant com és l’estació d’autobusos. 
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fig. 1 Estat actual de la parada d'autobusos 

 
 
 
Sota aquestes premisses, neix la voluntat del present projecte constructiu, que contempla 
la construcció d’aquesta infraestructura, tant necessària per a la dinamització i la 
interconnexió entre els municipis comarcals, i amb les capitals de les comarques 
gironines. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
S’ha realitzat un anàlisi del tipus d’explotació a dur a terme i l’escenari de circulació que 
implica l’equipament a nivell viari. Igualment, s’ha realitzat un anàlisi funcional on s’han 
estudiat la implantació, la circulació, les zones d’atenció al públic i el cobriment de les 
andanes. Finalment s’ha adoptat la solució mes idònia per assegurar la continuïtat de 
l’espai urbà, el correcte funcionament de la estació a nivell funcional i una adequada 
imatge estètica.  
 
 
2. DEFINICIÓ DE L’EXPLOTACIÓ 
 
2.1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
 
Estació d’autobusos: Indret on paren les línies d’autobusos per deixar o recollir els 
passatgers. 
 
L’estació objecte d’aquest estudi es preveu tant per donar servei a línies regulars 
d’autobusos, com esporàdicament a transports discrecionals. 
 
Aquesta estació es composa de dues andanes, amb una capacitat total màxima 
d’estacionament simultani de fins a 4 autocars. Es disposarà també d’una zona per a la 
venda de bitllets, i una sala d’espera. 
 
2.2. HORARI DE FUNCIONAMENT 
 
L’horari de funcionament de l’estació d’autobusos projectada a la població de Torroella de  
Montgrí, segons las companyies de transport, en aquest cas AMPSA i SARFA, serà de  
5:45 h a 22:15 h en període d’hivern; període comprès entre l’últim dilluns d’agost al  
primer diumenge de juliol, i de 5:45 h a 23:00 h en període d’estiu; període comprès entre  
el primer dilluns de juliol fins l’últim diumenge d’agost. S’adjunten en l’apèndix 1, els  
horaris dels diferents itineraris que tenen parada a l’estació de Torroella de Montgrí  
facilitats per las empreses que desenvoluparan la activitat.  
 
A continuació es mostra la taula d’itineraris i el recull d’horaris simplificada: 
 

Itineraris Horaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARFA 

 

 

 

 

Set-
Juny 

 5:00-
6:00 

6:00-
7:00 

7:00-
8:00 

8:00-
9:00 

9:00-
10:00 

10:00-
11:00 

11:00-
12:00 

12:00-
13:00 

13:00-
14:00 

502  6:45        

316          

100 5:45     11:00  13:00  

108    8:10  10:15 11:55   

313  6:45        

317          
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327   7:30  9:40 10:40    

321  6:30    10:40    

320   7:30  9:40     

 

 

 

Juny-
Set 

501   7:15       

502  6:45 7:15       

316          

315          

317  6:45        

327   8:00   10:30 11:30  14:00 

321  7:00     11:30   

320   8:00   10:30    

 

AMPSA 

Est-Faça  7:00        

Torr-Est  6:50/7:
00 

7:50 8:30 / 
9:00 

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 

Gi-Est   7:10 8:10 9:30 / 
10:00 

 11:30 / 
12:00 

 14:00 

Itineraris Horaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARFA 

 

 

 

 

Set-
Juny 

 14:00-
15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

19:00-
20:00 

20:00-
21:00 

21:00-
22:00 

22:00-
23:00 

502          

316  16:00        

100 15:00   18:00    21:45  

108 14:15   17:10 18:15  20:10  22:30 

313 14:15         

317 14:15         

327  15:50 / 
16:00 

  18:10 19:10  21:20  

321 15:00         

320  16:00   18:10 19:10    

 

 

 

Juny-

501          

502          

316  16:00        
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Set 
315      19:45    

317 14:15     19:35    

327   17:00   19:30 20:30  23:00 

321 15:00  17:00    20:30   

320      19:30    

 

AMPSA 

Est-Faça          

Torr-Est  16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:15 22:00  

Gi-Est  16:00 17:00 17:30 19:00 19:30 / 
20:00 

21:15 22:00  

 

3. ESCENARI DE CIRCULACIÓ 
 
 
Es planteja l’accés i sortida d’autobusos per la Carretera de l’estartit GI-641, que 
connecta amb el Passeig de Catalunya a través de la rotonda de la Plaça del Lledoner, el 
Passeig de Catalunya connecta amb la C-31 per sortir del municipi. Es el traçat més 
directe fins l’estació, d’aquesta manera els autobusos eviten fer excessives maniobres 
per altres carrers de la trama urbana. 
 
L’estació es composa de dues andanes, amb una capacitat total màxima d’estacionament 
simultani de 4 autocars. Es disposarà també d’una zona per a la venda de bitllets i una 
sala d’espera. 
 
 
 
 
4. FUNCIONALITAT DE L’ESTACIÓ 
 
4.1. CRITERIS DE FUNCIONABILITAT, MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 

Es planteja l’accés i la sortida d’autobusos a Torroella de Montgrí per la carretera 
de l’Estartit, que connecta amb la rotonda de la plaça del lledoner. L’andana s’ha 
plantejat com una illa central. La circulació dels autobusos es realitza en sentit 
horari per possibilitar l’accés de vianants als autobusos i facilitar la sortida. 

L’accessibilitat a la zona d’andanes es garanteix incloent-hi un gual de vianants 
que connecta la carretera de l’Estartit amb la zona d’andanes així com una escala 
i una rampa per connectar l’estació amb el carrer Enric Morera. Finalment en la 
carretera de l’Estartit s’ha previst pas amb gual de vianants. 

 
4.2. CRITERIS DE CONFORT PER AL PASSATGER I PERSONAL DE SERVEI 
 
Es planteja una marquesina que dona sostre a les zones d’espera de passatgers i permet 
l’accés cobert als autobusos. 
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El projecte reserva una àmplia zona d’espera interior envidriada per encabir les guixetes 
de venda de bitllets i dos banys adaptats per al públic,  
 
4.3. CRITERIS DE SEGURETAT 
 
Pel que respecta a la seguretat vial, s’ha tingut en compte el minimitzar l’encreuament de 
vianants a la zona d’accés i sortida d’autobusos. Independentment d’això, el disseny de la 
futura estació permet una bona visibilitat de tot el recinte, així com el control visual de 
l’entrada i sortida dels autobusos. 
 
De forma complementària, totes les superfícies envidrades estaran senyalitzades. 
 
4.4. CRITERIS DE MANTENIMENT DE L’EXPLOTACIÓ 
 
La construcció es realitza amb materials resistents i de fàcil manteniment. Al recinte 
tancat les parets recobertes amb material porcelanic asseguren la durabilitat i resistència 
al desgast, a les zones de banys s’han adoptat mesures especials per a afavorir la seva 
neteja. 
 
4.5. CRITERIS ESTÈTICS I ARQUITECTÒNICS 
 
Al projecte de l’estació d’autobusos de Torroella de Montgrí l’element dominant des del 
punt de vista estètic és la gran marquesina que cobreix l’andana i dona sostre a l’edifici 
d’espera pels usuaris i a més connecta i serveix com transició espacial de l’andana amb 
la zona enjardinada de l’extrem Est de l’estació.. Per sota d’aquest pla horitzontal 
s’instal·la l’edifici de venda de bitllets i la zona d’espera que es conceben com una caixa 
envidriada, objecte d’un posterior projecte d’acabats i instal·lacions 
 
4.6. EMPLAÇAMENT 
 
Les obres que es proposen, definides com a nova estació d’autobusos a Torroella de 
Montgrí, es duen a terme en un emplaçament definit com EQUIPAMENT PÚBLIC en la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ PER 
IMPLANTACIÓ DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS de Juny de 2010.  
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APÈNDIX 1. HORARI AUTOBUSOS 
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AMPSA: 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest annex fa referència al estudi d’alternatives d’implantació de la Estació de 
Autobusos a Torroella de Montgrí, en un solar a definir de aquesta població del Baix 
Empordà.   
El estudi identifica dos alternatives  possibles de ubicació i tres possibles alternatives de 
disseny  i distribució de les andanes que  responen a un programa bàsic prèviament 
esbotzat.  
 
2. SITUACIÓ PRÈVIA DE L’EMPLAÇAMENT 
 
L’àmbit del Projecte Constructiu, es situa íntegrament dintre del terme municipal de 
Torroella de Montgrí a la comarca del Baix Empordà (província de Girona). 
Les finques objecte del present estudi estan classificades com a sòl urbà i qualificades 
com a “SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES (clau ELL-ZV)” i com a 
“SISTEMA D’EQUIPAMENTS (clau E)” respectivament, en el Pla General Municipal 
d’Ordenació de Torroella de Montgrí (DOGC núm. 3654 d’11 de juny de 2002). 
 

 
fig.  1Situació de les dos possibles ubicacions (ortofoto escala 1:5000 del ICC) 

 

Més concretament la primera alternativa, es situa en el centre de la població en sòl 
destinat a zona verda, entre la carretera GI-641 de Torroella de Montgrí a l’Estartit i el 
carrer Enric Morera. La segona alternativa es situa en sòl destinat a equipaments, al sud-
est del municipi en la confluència entre el Passeig de Viçens Bou y el carrer  Riera. 
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3. XARXA VIARIA BÀSICA 
Les  connexions regionals amb la resta del territori de Torroella de Montgrí  venen 
donades per una banda, per l'autovia del Mediterrani  AP7, la carretera de Girona a 
Palamós C-66, la carretera comarcal GI-642 y la carretera de Palafrugell  C-31. Els 
accessos vials a la població de Torroella de Montgrí  es desenvolupen principalment des 
de aquestes vies.  

 
fig.  2 mapa de la xarxa viària bàsica (escala 1:500000) 

En sentit transversal la carretera de l’Estartit GI-641 y la abans esmentada C-31, donen 
suport a la connexió regional.   

 
fig.  3 mapa Torroella de Montgrí (escala 1:25000) 

AP-7 

C-31

GI-642
C-66 GI-641 
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Les trames viaries dins el teixit urbà de Torroella de Montgrí  es poden explicar des de la 
història de la construcció de la ciutat. Per una banda, el casc antic i el nucli amb trames 
viàries irregulars i carrers estrets al oest del Passeig de Catalunya ( carretera C-31). Per 
l’altre els eixamples amb trames regulars a l’est del Passeig de Catalunya, que configuren  

un teixit reticular que potencialment podrien donar sentit a una xarxa jerarquitzada. 
Finalment, les urbanitzacions desenvolupades com a model de ciutat jardí, al extrem oest 
y al nord, constituïxen trames discontinues i quasi autònomes.    
 
4. JUSTIFICACIÓ DE LES ALTERNATIVES ESTUDIADES 
 
Aquest annex recull dos alternatives d'ubicació per a la nova estació d'autobusos de 
Torroella de Montgrí .   

Són dos alternatives que aprofiten potencialitats distintes derivades de la seva situació en 
relació  amb la vialitat existent .    

Cadascuna de les dos alternatives contempla respostes particulars per a un programa 
bàsic comú.   

Per a determinar el programa del projecte s’han realitzat s’han fet visites al lloc tant per a 
analitzar l’estat actual del terreny i el funcionament del servei, com per a determinar les 
necessitats concretes del programa.  

Així, el programa bàsic contempla:    

•  Estació per a un numero òptim de 4 autobusos i mínim de 3 autobusos coberts per una  

marquesina, segons l’oferta de transport públic interurbà de que disposa Torroella de 
Montgrí.  

•  La marquesina ha de cobrir, almenys, la porta davantera de tots els autobusos 
estacionats sota ella.   

•  L'alternativa ha de contemplar, a més, un edifici d'una planta amb :  

o  Vestíbul.  

o  Taquilla d'expedició de bitllets amb despatx . 

o  Sanitaris públics.  

o  Sanitari adaptat.  

o  Cafeteria amb magatzem .  

•  La taquilla d'expedició de bitllets ha de gaudir de visibilitat sobre els accessos dels 
autobusos al pati de maniobres, i sobre l'àrea d'estacionament dels autobusos .  

•  El pàrquing per a turismes és opcional. Es podrà proposar l'ús d’un  pàrquing públic 
proper. 

Així mateix , la nova estació d’autobusos de Torroella de Montgrí haurà de ser concebuda 
prioritzant els següents criteris:  

•  Accessibilitat i maniobrabilitat del autobusos.  

•  Una correcta relació funcional entre els diferents elements i usos del programa.   

•  Imatge exterior que expressi la seva funció.  

•  Respecte al entorn urbà més proper.  
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•  Lògica estructural, claredat funcional i adaptació a l’ús.  
 
5. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFÍA 
Per a la redacció del present estudi d’alternatives s’ha emprat la cartografia a escala 
1:5000, 1:25000 ,1:50000 i 1:500000 facilitats per l’ Institut Cartogràfic de Catalunya. Així 
mateix, s'ha utilitzat el plànol de classificació dels sòls urbans i urbanitzables  del POUM  
de Torroella de Montgrí  a escala  1/2000.  

També s’ha fet ús de les ortofotos a escala 1:2500 i 1:5000 facilitades per l’ICC. 

 
6. MARC GEOLÒGIC 
Geològicament, el terme de Torroella de Montgrí es troba emplaçat sobre la unitat 
coneguda com fossa de l’Empordà. Aquesta depressió és determinada per falles d’edat 
neògena que la superposaren a l’edifici orogènic pirinenc, però la seva evolució és 
clarament relacionada amb la del marge oriental peninsular. El sistema de falles més 
important que va determinar l’origen de la fossa és d’orientació NW-SE. 

El substrat litològic del sector està format per les següents litofàcies: 

Nivell A: Reompliments d’explanació 
S’agrupa en aquest nivell al conjunt de reompliments antròpics utilitzats per terraplenar i 
anivellar a cota de la carretera de l’Estartit l’explanació usada com aparcament. 
Sense necessitat de prospeccions es pot veure que s’ha utilitzat per anivellar una capa de 
sorres, segurament de entre 10 i 20 cm de gruix. Sota aquesta capa es suposa que 
trobarem el material utilitzat per omplir l’esplanada del pàrking. Una barreja de terra 
vegetal, argiles, reblerts antròpics i runes de la construcció. El gruix d’aquesta capa 
segurament variarà entre mig metre fins dos metres que es la diferencia de cota entre la 
carretera GI.641 i el carrer enric Morera. Es d’esperar que la seva cohesió varií de poc a 
mitjanament consolidada. 
 
Nivell B: Quaternari 
Correspon a un nivell constituït per un prim estrat de materials col·luvials provinents del  
massís del Montgrí. Aquests dipòsits estan constituïts per argiles i llims amb presència de 
còdols rodats provinents dels relleus terciaris. El gruix d’aquest nivell es de ordre mètric 
amb un màxim d’uns 10 metres. 
 
Nivell C: Terciari 
Sota el nivell quaternari si es presenta trobaríem el nivell terciari, consisteix en diferents 
nivells constituïts per intercalacions de gresos, conglomerats i lutites vermelles que 
s’organitzen en capes de potencia mètrica o decimètrica. 
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7. DESCRIPCIÓ DELS EMPLAÇAMENTS SELECCIONATS PER A LES 

ALTERNATIVES ESTUDIADES  
 
7.1. Alternativa 1 
La alternativa 1 ha estat estudiada en un terreny de forma rectangular, topografia plana i 
uns 2.300 m2 aproximadament de superfície. Situat a continuació ( cap al Est) de 
l’aparcament públic que hi ha entre la carretera de l’Estartit GI-641 i el carrer Enric 
Morera, al centre del municipi de Torroella de Montgrí. Presenta una “façana” a la GI-641 
d’uns 77,00 metres i al carrer Enric Morera 72,00 i una fondària variable entre 25,00 m a 
la banda est i 35,00 m a la banda oest. Actualment el sòl té ’ús como aparcament i 
mercat. Existeixen una sèrie d’arbres de oliveres de grans dimensions, així com uns murs  
perimetrals al carrer Enric Morera. 
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fig.  4 Ubicació alternativa 1. Font: ICC, escala 1:5000. 

Els sòls on es projecte la futura estació d’autobusos estan classificats segons la 
Modificació Puntual vigent com a Sòls destinats a equipament i zona verda. Actualment 
s’està tramitant per part de l’Ajuntament, la nova “Modificació Puntual del PGOU de 
Torroella de Montgrí per a la ampliació de sòl d’equipament públic per a estació 
d’Autobusos ja que l’alternativa 1 es l’opció escollida pels tècnics de l’Ajuntament.  
 

 

 
fig.  5 Plànol classificació de sòls. 
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L’accés dels autobusos fins a l’estació es faria per la carretera C-31 y el Passeig de 
Catalunya fins la rotonda de la plaça del Lledoner que enllaça amb la GI-641 (carretera 
de l’Estartit). Es el camí més directe però presenta l’inconvenient  de passar el transit 
d’autobusos pel centre de la ciutat on els carrers son una mica estrets, amb els 
problemes associats que comporta aquest transit afegit de soroll i contaminació pels 
veïns de la zona.  

A l’hora de planificar l’obra, l’accés de la maquinaria i camions pot desviar-se per 
l’avinguda Viçens Bou i el carrer Riera per accedir a l’obra des de l’est i així evitar el 
centre de la població. 
 

 
fig.  6 Ortofoto escala 1:2500 

L’avantatge principal de l’alternativa 1 es que l’estació es troba al centre del municipi, te 
una millor funcionalitat  ja que la major part de serveis tant de turisme com de comerços 
es troben en aquesta zona. A més es troba al costat d’un pàrking públic i no es necessari 
incloure pàrking en el projecte de l’estació. 

L’inconvenient principal de l’alternativa 1 es la manca d’espai que limita el tamany de 
l’estació i les possibles alternatives de disseny. També cal remarcar que s’utilitza una 
parcel·la cèntrica de gran valor, que es podria dedicar a altres activitats o deixar com a 
zona verda tal com estava previs en la  REVISIÓ DEL PLA GENERAL MUNICIPAL 
D'ORDENACIÓ, AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ de 2002. 
 
 
7.2. Alternativa 2 
La alternativa 2 ha estat estudiada en un terreny de forma trapezoïdal, amb un lleuger 
pendent del 2% cap al Sud i uns 8.000 m2 aproximadament de superfície. Situat al 
extrem urbà Sud-Est del municipi de Torroella de Montgrí al costat del polígon industrial 
Vinya Robans. Presenta una “façana” a la Av. Viçens Bou  d’uns 80,00 metres i al carrer 
Riera de 110,00. Actualment la parcel·la està en desús.  
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fig.  7 Ubicació alternativa 2. Font: ICC, escala 1:5000. 

Els sòls on es projecte la futura estació d’autobusos estan classificats segons la 
Modificació Puntual vigent com a Sòls destinats a equipament y no faria falta cap 
modificació del PGOU per construir l’estació. 
 

 
fig.  8 Plànol classificació de sòls. 

 

L’accés dels autobusos fins a l’estació es faria per la carretera C-31 l’ Av.  De Viçens Bou 
fins la confluència amb el carrer Riera. Per als trajectes amb destinació Estartit els 
autobusos continuen per el carrer Riera fins la GI-641 (carretera de l’Estartit). Aquesta 
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ubicació de l’estació desvia el transit d’autobusos del centre del municipi, evitant soroll i 
molèsties als veïns. 

 Un altre avantatge que presenta aquesta alternativa es que la parcel·la es suficientment 
gran com per poder desenvolupar multitud de solucions de distribució d’andanes, 
projectar un pàrking per turismes, parada de taxis, etc. 
 

 
fig.  9 Ortofoto alternativa 2. 

 
L’inconvenient principal es la distància fins al centre, hotels i altres serveis. Respecte a 
d’hidrogeologia s’ha d’advertir la presència d’un torrent canalitzat subterrani (torrent de la 
Fàbrica) i la inferior cota de la parcel·la que juntament amb la proximitat al riu Ter son 
indicatius d’un nivell freàtic més proper a la superfície que en l’alternativa  1. 
 
 
8. IMPACTE AMBIENTAL 
 
8.1. Característiques del medi 
 

Torroella de Montgrí gaudeix d'un clima benigne i suau, de caràcter mediterrani, en 
general es donen temperatures compreses entre els 11-17ºC  amb una variació tèrmica 
anual de 15-18ºC i precipitacions mitjanes anuals que oscil·len entre els 550 mm i els 600 
mm. Les precipitacions dels entorns climàtics mediterranis es caracteritzen per una 
notable variabilitat interanual i l elevada variabilitat diària. Les pluges totals anuals s 
allunyen, irregularment, de les pròpies mitjanes i condicionen anys pluviomètrics de 
caràcter sec o molt plujosos. 
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Pel que fa a la qualitat atmosfèrica, la zona de l’estudi s’emmarca dins la Zona de Qualitat 
de l’Aire 9 (ZQA 9), la qual correspon a Empordà. Es pot afirmar que l’àrea afectada pel 
present projecte no presenta problemes  de contaminació atmosfèrica. 

 

L ’àmbit del projecte és situa en una zona adjacent a habitatges de primera residencia. 
Aquesta proximitat condiciona l’execució de les obres en dos aspectes fonamentals: 

·Limita l’horari en el qual es poden desenvolupar els treballs, no considerant-se viable els 
treballs en horari nocturn. 

·Obligatorietat de mantenir els accessos als habitatges 

Aquests aspectes, s’han tingut en consideració en la redacció del Pla d’Obra del projecte. 

 

Geològicament, el terme de Torroella de Montgrí es troba emplaçat sobre la unitat 
coneguda com fossa de l’Empordà. Aquesta depressió és determinada per falles d’edat 
neògena que la  superposaren a l’edifici orogènic pirinenc, però la seva evolució és 
clarament relacionada amb la del marge oriental peninsular. El sistema de falles més 
important que va determinar l’origen de la fossa és d’orientació NW-SE. En relació a la 
presencia d’espais d’interès geològic, no s’ha identificat ni catalogat cap espai a l’àmbit 
d’estudi. 

 

Segons el mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya, a escala 1:250.000, l’àrea 
d’estudi s’associa al Sector quart, àrees fluviodeltaiques costaneres, àrea fluviodeltaica 
del Ter (402), que s’inicia a partir de l’estret de Colomers i forma dos grans braços entorn 
del massís calcari de Montgrí, el meridional, que segueix el curs actual del riu, i el 
corredor d’Albons, que perllonga la plana de Ter fins a l’Escala, on desembocava 
antigament el riu i on connecta amb la plana del Fluvià. 

Concretament i segons les fitxes de caracterització inicial, pressions i Impactes de les 
Masses d'Aigua Subterrànies (IMPRESS, 2004), la zona es troba sobre el sistema aqüífer 
identificat com a Massa 402 – Ter (dades extretes de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). 

Les característiques geològiques, juntament amb la climatologia determinen la hidrologia 
subterrània d’aquesta àrea.  Cal destacar que el nivell freàtic es desenvolupa entre les 
cotes 4 i 10m. S'haurien de prendre les mesures necessàries per a protegir-lo durant 
l'execució de les obres i l'operació de l'estació. 
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Pel que fa als habitats d’interès comunitari d’acord a la Directiva 92/43 CEE de 
Conservació del Habitats Naturals, l’àmbit d’estudi coincideix amb els espais terrestres 
que pertanyen a la xarxa Natura 2000 (DOGC núm. 4617, de 20/04/2006) en aquesta 
plana costanera del baix Ter (veure Mapa x. Espais naturals protegits), que inclou unes 
466,60 ha., de les quals 354,4 ha. (75%) corresponen al terme municipal de Torroella de 
Montgrí, i unes 112,2 ha (25%) a Pals. L’Acord de Govern de juliol de 2006 
(GOV/112/2006), pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i 
s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC), que configuren la xarxa 
Natura 2000 a Catalunya, unifica els tres espais del PEIN del Montgrí, les Medes i el baix 
Ter en un de sol. Al  PGOUM de Torroella de Montgrí la major part d’aquests terrenys 
estan classificats com de protecció ecològica. 
 
 

 
fig.  10 Font: Mapa del Pla d Espais d interès natural de Catalunya a escala 1:250.000, Institut 

Cartogràfic de Catalunya. 

L’àmbit on es situa la obra està molt antropitzat atès que és situa en una zona totalment 
urbanitzada i no presenta vegetació natural. Les úniques masses forestals i arbustives 
afectades pel projecte se situen al marge dret de la carretera GI-641. Es tracta de 
l'arbratge de la vorera de la carretera i d'un petit jardí existent. Al petit jardí es troben tres 
oliveres i dos grans pins. 

Pel que fa al Patrimoni historicoartístic en l’àmbit de estudi de les dos alternatives 
estudiades no es troben elements que constin en els inventaris de la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  

Pel que fa als usos del sòl, la primera alternativa es situa sobre sol classificat com zona 
verda, i es necessària una modificació del PGOU per construir l’estació d’autobusos. La 
segona alternativa es situa sobre sòl classificat com equipament. 

 

Referent als aspectes socioeconòmics del municipi  Torroella de Montgrí, en els darrers 
anys s’observa la  tendència d’augment de la seva població. Segons dades de d’Institut 
d’Estadística de Catalunya, el sector  que ha actuat com motor d'aquest creixement ha 
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estat el turisme, la qual cosa es reflecteix en els  increments de població flotant en 
temporades vacacionals.  

 

L’anàlisi conjunt del medi ens permet realitzar una valoració de la sensibilitat ambiental de 
l’àmbit estudiat, com un àrea de baixa sensibilitat ambiental. 
 
 
8.2. Avaluació d’impactes 
S’ha avaluat qualitativament l’impacte per a cadascun dels vectors ambientals 
potencialment afectats per cada alternativa. L’impacte es classifica en una d’aquestes 
quatre categories: Compatible, moderat, sever i crític, en funció del grau d’afectació.  

En la taula a continuació es mostren els impactes que tindrien les distintes alternatives 
aplicant les mesures correctores pertinents. Cal indicar que aquesta avaluació s’ha 
realitzat de forma qualitativa. 

 

  

Alternativa 1 Alternativa 2 

Qualitat atmosfèrica compatible compatible 

Soroll moderat compatible 

Hidrologia compatible moderat 

Geologia i morfologia compatible compatible 

Edafologia compatible compatible 

Fauna compatible compatible 

Vegetació i flora compatible compatible 

Espai d’interès natural compatible compatible 

Paisatge compatible compatible 

Patrimoni cultural compatible compatible 

Usos del sòl moderat compatible  

Planificació urbanística moderat compatible positiu 

Infraestructures i 
elements de  l'entorn 
humà 

compatible compatible 

Aspectes 
socioeconòmics 

compatible positiu moderat 

Risc d’incendi compatible compatible 

Globalment, i considerant tots els elements del mitjà i del projecte, les dos alternatives 
presenten un impacte compatible. No obstant això, l'alternativa 2 presenta els nivells 
d'impacte més positius. 
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8.3. Mesures Correctores 

8.3.1 Mesures correctores a aplicar. 

Després d'analitzar l'actuació que es pretén desenvolupar i el mitjà que la va a acollir, i 
detectats i avaluats els impactes que pogués dur aparellada aquesta actuació es 
desenvolupa aquest capítol destinat a definir les mesures correctores que resulten de 
necessària aplicació per a minimitzar impactes negatius durant la seva eventual execució. 
A continuació es descriure el conjunt de mesures correctores que es preveu en la 
execució de la nova estació d’autobusos a Torroella de Montgrí. 

8.3.2 Mesures correctores prèvies. 

• Delimitació precisa de les àrees a replantejar. 

• Elecció dels vials provisionals d'accés amb menor impacte sobre la població veïna i 
sobre la vegetació existent. 

• Instrucció del personal de les obres sobre les pràctiques que minimitzin l'impacte 
ambiental en el desenvolupament de l'activitat. 

• Es preveuran llocs i sistemes per a disposició i recollida de residus que es generin 
durant les obres. 

• Seguiment i mesures correctores en cas d'abocaments accidentals. 

• Regulació de les condicions tècniques de les lluminàries utilitzades en l'obra per a 
aconseguir rendiment energètic elevat durant la construcció. 

 

8.3.3 Mesures correctores de l’obra. 

• Donat el petit volum que representen la actuació del projecte objecte aquest estudi 
d’alternatives, no es preveu d’ubicació d’un parc de maquinaria permanent, ja que en el 
termini de les obres no precisaran de cap operació de manteniment. Les operacions de 
manteniment de la flota de vehicles i maquinaries es realitzaran en un taller especialitzat. 
Si això no és possible, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en 
àrees prèviament delimitats. 

• S'haurà d'evitar les pèrdues de lubrificants i combustibles mitjançant el manteniment en 
bon estat de les maquinàries a utilitzar en l'obra. 

• Per evitar l’emissió de pols pel pas o circulació de maquinaria i protegir la qualitat de 
l’aire es procedirà, de forma periòdica, a regar les superfícies ocupades. Aquesta 
actuació s’intensificarà en les èpoques caloroses. 

• Per als transports de terres, es tindran en compte les condicions climàtiques, suspenent-
se els transports en dies ventosos. 

• S'evitaran les incineració de material sobrant en l'obra i qualsevol transmissió de gasos 
que perjudiquin l'atmosfera. 

• Es prohibí l'abocament en el terreny de qualsevol tipus de substància contaminant. Es 
extremarà el control dels abocaments de materials propis de l'obra en zones que no estan 
destinades a aquest efecte. 

 

Es tancarà l'àmbit d'actuació amb la finalitat de controlar el pas de maquinàries i equips 
fora de l'àrea delimitada per a evitar afeccions innecessàries a la vegetació i sòls veïns. 
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Es prendran les accions necessàries per a l'optimització del tràfic generat per l'obra i per 
a la disminució  de sorolls que poguessin molestar a la població veïna. 

 

Es evitarà qualsevol dany o deterioració als béns arquitectònics inclosos en l'entramat 
urbà del municipi, promovent el seu recuperació o restauració en cas de ser necessari. 

 

També es fa necessari disposar una àrea específica destinada a portar a terme la 
recollida selectiva dels diferents residus generats durant l’obra. En concret caldrà 
disposar de contenidors específics per a cada tipus de material (cartó, fusta, plàstics, 
ferralla...) i en el cas dels residus perillosos hauran d’estar guardat en contenidors tancats 
i separats del terra per algun material impermeable. 

 

Un cop acabada la obra, es procedirà al desmantellament de les instal·lacions 
provisionals, procedint a la recuperació del sòl amb la demolició dels paviments, en cas 
que hi foren presents i de les construccions o estructures que s’hagin pogut fer en tota la 
zona de parc de maquinària i àrees de treball. A més, es procedirà a la recuperació de 
totes aquelles zones que resultin afectades com a conseqüència dels treballs. Això inclou 
la revegetació de les zones afectades amb espècies autòctones de la zona si fos 
necessari . 

 

La mesura correctora per excel·lència en la recuperació de l’impacte causat sobre el 
terreny és la revegetació, tot i que l’èxit de la mateixa no es pot concebre si no va 
acompanyada del manteniment d’un substrat edàfic similar a l’existent abans de la 
realització de les obres. Per tant, una de les principals mesures que s’hauran de prendre, 
cronològicament anterior a la revegetació, serà el correcte ús i recuperació del sòl vegetal 
on procedeixi. 

 
9. ANÀLISIS COMPARATIU DE LES ALTERNATIVES D’UBICACIÓ 
 
 

En la taula següent es resumeix la valoració atorgada a cadascuna de les alternatives: 
 

 Aspectes 
d’integració 

urbana 

Aspectes 
funcionals 

Aspectes 
constructius 

Aspectes 
econòmics 

Aspectes 
ambientals 

Aspectes de 
mobilitat 
intermodal 

Valoració 
final 

Alt. 
1 

1 1 0 1 1 1 0,83 

Alt. 
2 

-1 -1 1 0 2 1 0,33 

 

2: valoració molt per sobre la mitjana.  

1: valoració per sobre de la mitjana.  

0: valoració mitjana.  
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-1: valoració per sota de la mitjana.  

-2: valoració molt per sota la mitjana.  

Tots els aspectes s’han valorat amb el mateix pes (16,6%). 
 
 

L’alternativa 2 presenta una valoració d’impactes ambientals molt positiva. A més el 
tamany tan gran del terreny beneficia els aspectes constructius y permet la construcció 
d’un pàrking per turismes que millora els aspectes de mobilitat intermodal. En canvi 
aquesta alternativa es veu perjudicada per estar allunyada del centre el que li dona una 
baixa puntuació en integració urbana y funcionalitat. 

 

Finalment l’alternativa 1 ofereix una valoració final més alta, millorant el aspectes 
d’integració urbana i funcionalitat de l’alternativa 2 i també superant-la  en aspectes 
econòmics ja  que l’alternativa 1 aprofita un pàrking públic ja existent. Serà l’alternativa 
escollida. 
 
 
10. DESCRIPCIÓ DE  LES ALTERNATIVES  DE DISSENY ESTUDIADES 

 
10.1. Introducció 
En aquest apartat es fa la descripció i anàlisi de les alternatives de disseny de l’estació 
per la ubicació escollida anteriorment al centre de la ciutat.  

Cadascuna de les tres alternatives plantejades contempla respostes particulars per a un 
programa bàsic comú enumerat a l’apartat x. Les alternatives no es basen en criteris 
estètics o detalls sinó en el plantejament global de la solució adoptada, com cada 
alternativa te una distribució diferent de les andanes i la comparativa del efectes de cada 
solució sobre aspectes com integració urbana, funcionalitat interna, afectació al transit 
proper i el pressupost aproximat. 

 
10.2. Alternativa 1 
En aquesta alternativa l’edifici de les taquilles es troba en una illa central i les zones 
d’estacionament d’autobusos al seu voltant.   

S’elimina el vial que connecta el carrer Enric Morera amb la carretera GI-641, aquest es 
considera innecessari ja que a uns 100 metres el carrer Enric Morera ja connecta amb la 
GI-641.  A més eliminem un encreuament i guanyem terreny per l’estació. Aquesta 
mesura s’adopta a les tres solucions. 

L’entrada de vehicles a l’estació es fa únicament per la GI-641 i la sortida pel mateix lloc, 
d’aquesta manera només hi ha un punt d’encreuament amb la carretera i només 
s’interromp  la vorera en un punt.  

La circulació d’autobusos en l’estació es fa de manera circular en sentit de les agulles del 
rellotge.  

Els usuaris poden accedir a l’estació per les voreres de la carretera GI-641 o la vorera 
que separa el pàrking públic de l’estació. També s’habilita una rampa per accedir-hi des 
del carrer Enric Morera. 
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fig.  11 Alternativa 1 de disseny. 

 
10.3. Alternativa 2 
 

En l’alternativa 2 es basa en una gran andana situada tocant al carrer Enric Morera  i les 
parades  es distribueixen de manera lineal amb un angle aproximadament de 30º. 

Els accessos a l’estació estan pensats, de manera que vianants i autobusos no es creuen 
si accedeixen des de el pàrking o el carrer Enric Morera, en canvi al tenir una entrada i 
una sortida per la GI-641 interromp en gran mesura la continuïtat d’aquesta vorera i te 
una pitjor integració en la trama urbana que l’alternativa 1 que es una solució més 
compacte.  

A més al tenir una entrada i una sortida en el mateix carrer pot ocasionar més conflictes 
amb el transit de la GI-641. 

La disposició dels espais interiors facilita que la taquilla disposi de visuals tant a l'accés 
dels autobusos com al pati de maniobra, tal com s'ha establert en el programa bàsic. 

Econòmicament serà una mica més cara aquesta solució que l’alternativa 1 ja que la 
superfície d’andana es més gran així com el tamany de la marquesina necessària per 
tapar l’accés als autobusos. 
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fig.  12 Alternativa 2 de disseny. 

10.4. Alternativa 3 
 

L’alternativa 3 pretén solucionar l’inconvenient de l’alternativa 2 que tenia  dos accessos 
molt propers en el mateix carrer. Així es manté l’entrada com a l’alternativa 1 i 2 però la 
sortida es fa per una rampa al carrer Enric Morera. 

La distribució de les andanes està pensada per facilitar la maniobra dels autobusos, es 
situen les andanes en paral·lel.  

L’accés dels vianants al recinte de l’estació es similar a l’alternativa 2, ja que accedint pel 
pàrking o el carrer Enric Morera no hi ha creuaments amb el autobusos. En canvi per 
accedir als autobusos estacionats si trobem que els vianants han de creuar zona de 
maniobres. 

Per últim comentar que en l’aspecte econòmic aquesta alternativa seria la més cara, per 
la superfície d’andanes i marquesines com a l’alternativa 2 però a més per la necessitat 
de construir la rampa i l’accés al carrer Enric Morera. 
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fig.  13 Alternativa 3 de disseny. 

 
11. ANÀLISIS COMPARATIU DE LES ALTERNATIVES DE DISSENY 
 

En aquest apartat es farà la valoració qualitativa de les diferents alternatives de disseny. 
Es valorarán 5 aspectes: Accessibilitat i maniobrabilitat del autobusos, afectació al entorn 
urbà més proper, afectació al transit adjacent, economia, seguretat i comoditat usuaris. 
Tots els aspectes s’han valorat amb el mateix pes (20%). 
 
 

 Accessibilitat i 
maniobrabilitat 
del autobusos 

afectació al 
entorn urbà 

afectació al 
transit 

adjacent 

economia seguretat i 
comoditat 

usuaris 

Valoració 
final 

Alt. 
1 

0 1 1 1 0 0,60 

Alt. 
2 

1 0 -1 0 2 0,40 

Alt. 
3 

2 0 1 -1 -1 0,20 

 

2: valoració molt per sobre la mitjana.  

1: valoració per sobre de la mitjana.  

0: valoració mitjana.  

-1: valoració per sota de la mitjana.  

-2: valoració molt per sota la mitjana.  
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Les tres alternatives presenten una valoració final positiva. La alternativa 1 al no 
presentar cap aspecte negatiu es la que obté major puntuació i per tant es l’alternativa 
que es projectarà. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per a la redacció del present Projecte Constructiu de la “Nova Estació d’Autobusos a 
Torroella de Montgrí” s’han consultat les dades facilitades pels Serveis Tècnics de 
l’ajuntament, així com les incloses al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya  
(http://ptop.gencat.cat ). Les obres projectades, afecten exclusivament al terme municipal  
de Torroella de Montgrí.  
  
Texts normatius i de planejament vinculats al projecte de la Nova Estació d’Autobusos:  
  
1.  REVISIÓ DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D'ORDENACIÓ  
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ  
Aprovació definitiva CUG: 4 d’abril de 2001  
Aprovació definitiva CUG del TEXT REFÓS : 5 d’abril de 2002  
Publicació al DOGC núm. 3654 d’11 de juny de 2002.  
  
2.  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ PER  
IMPLANTACÍÓ DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS. De Juny de 2010.  
  
 
El disseny de l'estació d'autobusos projectada, s'implanta a la zona designada per 
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per al projecte de la nova estació d'autobusos i 
coincideix amb l’alternativa escollida en l’estudi d’alternatives.  
  
L’estació d'autobusos es construeix en terrenys municipals per la qual cosa no hi hauria  
expropiacions sinó cessions de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí a la Dirección 
General del transito Terrestre (DGTT) . En el cas que la nova modificació puntual impliqui 
expropiacions aquestes aniran a càrrec de  
l'ajuntament.  
  
  
A l’Apèndix 1 del present projecte, s’inclouen uns plànols amb la classificació del sòl  
actualment vigent segons el PGOU, i la modificació actualment en tràmit.  
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1. OBJECTIU 
 
El present document té com a objectiu principal el canvi de la qualificació urbanística de 
l’espai destinat a zona verda situada entre els carrer Enric Morera, la carretera de l’Estartit i el 
carrer Garbí per qualificar-lo d’equipaments i, a l’invers, qualificar com a espais lliures el 
terreny que actualment es destina a equipaments situat al sector la Granja.   
 
 
2. CANVIS INTRODUÏTS AL DOCUMENT 
 
Com a resultat del tràmit d’informació al públic i de consultes a les administracions, s’ha 
modificat modificat el plànol d’ordenació de la zona verda del sector La Granja en el sentit de 
reconèixer el límit real de la finca municipal i excloure la porció de sòl ocupada per l’estació 
transformadora d’electricitat que es qualifica de sistema de serveis tècnics i s’ha actualitzat la 
superfície en funció de la nova delimitació.  
 
 
3.  PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ 
 
El present Projecte de modificació puntual del Pla General de Torroella de Montgrí, és 
promogut per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, amb N.I.F. nº 1721200-B i seu a la Plaça 
de la Vila, 7 del mateix municipi, representat per l’Alcalde Sr. Josep Maria Rufí.    
 
La redacció del present document ha estat realitzada per l'arquitecte Lluís Gratacòs i Soler, 
tècnic competent per a la seva redacció en virtut del que disposa la Llei d’urbanisme.   
 
 
4. EL MARC URBANÍSTIC I LEGAL 
 
 
El dia 5 d’abril de 2002 la Comissió d’Urbanisme de Girona dóna conformitat al text refós del 
Pla General de Torroella de Montgrí. 
 
En data 11 de juny de 2002 es publica al D.O.G.C. el text refós de les normes urbanístiques 
del Pla General de Torroella de Montgrí. 
 
La publicació del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la 
LLEI D’URBANISME i del Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME, defineixen el nou marc urbanístic vigent a 
Catalunya.  
 
La present modificació, atès que afecta a espais destinats a sistema de zones verdes, 
s’emmarca en el que determina l’article 95 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
 
5. PLANEJAMENT VIGENT 
  
Les finques objecte de la present modificació estan classificada com a sòl urbà i qualificades 
com a “SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES (clau ELL-ZV)”  i com a “ SISTEMA 
D’EQUIPAMENTS (clau E)” respectivament, en el Pla General Municipal d’Ordenació de 
Torroella de Montgrí. Una petita part triangular de la finca del sector La Granja està qualificada 
com a PARCEL·LACIONS PER A XALETS (clau X10). A continuació es relaciona la normativa 
urbanística que les regula. 
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SECCIÓ SEGONA. SISTEMA D'ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES (clau ELL-ZV ) 
 
Article 133. Sistema d'Espais Lliures i Zones Verdes (Clau ELL-ZV ) 

1. Formen el Sistema d'Espais Lliures i Zones Verdes tots els parcs, jardins, places, rambles i 
espais lliures verds públics amb vegetació o sense. 

2. L'ús fonamental dels Espais Lliures i les Zones Verdes és el descans i l'esbarjo de la 
població, raó per la qual, únicament, s'admeten aquelles construccions i instal·lacions que 
ajudin a aconseguir aquest fi. 

3. Les construccions i instal·lacions que es facin no podran ocupar més del 5% de la 
superfície total de l'Espai Lliure o Zona Verda. Així mateix, es permet l'ús d'aparcament 
públic temporal, excepte en aquelles zones situades dins de la zona de domini públic 
marítim terrestre. 

4. Temporalment s'admet la instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin els espais 
enjardinats, excepte en aquelles zones situades dins de la zona de domini públic marítim 
terrestre. 

5. En cap cas s'admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d'aquests espais, 
admetent-se, pel contrari, la instal·lació de serveis públics en el seu subsòl. 

6. S'admet la possibilitat de llums i vistes de les finques veïnes sobre els parcs i jardins 
públics, així com accés peatonal i excepcionalment accés rodat, sempre i quan la condició 
de solar s'adquireixi per fer front una via en els termes que estableix l'art. 119 del DL 
1/1990, o perquè així s'admet en un planejament derivat que desenvolupi aquesta zona. 

7. La vegetació en els trams urbans d'aquest sistema serà la que s'estableix pel sistema viari 
en l'article 127 .3 d'aquestes Normes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona verda situada entre la carretera de l’Estartit i el carrer Enric Morera  

(plànol sense escala)  

 
SECCIÓ TERCERA.     SISTEMA D'EQUIPAMENTS (Clau E) 
 
Article 134. Definició 

1. Formen el Sistema d'Equipaments, clau E, aquells sòls destinats als usos assenyalats en 
el punt posterior, i que el Pla qualifica d'aquesta manera per referir-se a usos col·lectius, 
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preferentment, de gestió pública. 

El Pla reserva per a la iniciativa privada alguns dels sòls destinats a equipaments, clau EP. 
Aquests sòls s'hauran de desplegar mitjançant la redacció d'un Pla Especial quan les 
actuals condicions d'ús del sòl i desenvolupament edificatori hagin de ser modificades. 

2. El sistemes d'equipaments privats es divideix en sis subzones: 
- EP, equipament privat 
- EPC, equipament privat comercial 
- EPT, equipament privat turístic de caràcter general 
- EPT-C, equipament privat turístic per a càmping 
- EPT-H, equipament privat turístic per a ús hoteler, i 
- EPT-l, equipament privat turístic per a usos lúdics i esportius. 
 

Article 135. Usos permesos 

1. Els usos principals permesos referits als usos: hoteler, comercial, oficines, recreatiu, 
càmping, sanitari, sociocultural, docent i esportiu, són: 

Subsistema Hotel Comercial Oficines Recreatiu Càmping Sanitari Soc-cult Docent Esportiu 

E/EP No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

EPC No Sí No No No No No No No 

EPT Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí 

EPT-C No No No No Sí No No No No 

EPT-H Sí No No No No No No No No 

EPT-l No No No Sí No No Sí Sí Sí 

2. L'ús comercial dels E/EP és, exclusivament, el de mercat públic; el d'oficines, 
exclusivament, el de serveis de l'administració, i el sanitari, inclou l’ús de cementiri. 

3. L'ús comercial dels EPT, solament, inclou els comerços de productes no quotidians. 

4. Els usos complementaris permesos referits als usos: comercial, d'oficines, magatzem, 
restauració, recreatiu, aparcament, sanitari, sociocultural, docent i esportius són: 

Subsistema Comercial Oficines Magatzem Restauració Recreatiu 
E/EP Sí Sí No Sí Sí 

EPC Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT-C Sí No Sí Sí Sí 

EPT-H Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT-l No No No Sí Sí 

 

Subsistma Aparcament Sanitari Soci-Cultur Docent Esportiu 
E/EP Sí Sí Sí Sí Sí 

EPC Sí No No No Sí 

EPT Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT-C Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT-H Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT-l Sí No Sí Sí Sí 
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Article 136. Assignació d'usos per als E i EP. 

1. Per ser l'actual o assenyalar-se directament en el Pla General. 

2. Per l'ús que assenyala el P.P. aprovat i que recull el P.G. 

3. Per acord plenari i municipal, per a cada cas en concret, adoptat d'acord amb els criteris i 
objectius que pretén assolir el planejament. 

4. Mitjançant un Pla Especial, els terrenys qualificats d'equipaments públics podran ser 
destinats a un dels usos previstos pels EPT, prèvia la cessió dels sòls a l'Ajuntament, i 
l’atorgament de la corresponent concessió administrativa. 

 
Article 137. Ordenació de l'edificació en els E i EP 

1. L'edificació dels sòls afectats a Sistema d'Equipaments s'ajustarà a les necessitats 
funcionals dels diferents equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals del lloc. 

2. La intensitat d'edificació neta d'aquests sòls serà: 
a. per aquells equipaments, que es desenvolupin amb edificacions ordenades segons 

tipologies semblants a les del seu entorn, serà la de les zones col·lindants. 
b. per aquells equipaments que es desenvolupin amb edificació oberta, serà de 0,5 

m2.sostre/m2.sòl. En els àmbits amb subíndex -b-, l'ocupació del sòl per edificacions no 
podria superar el 5% de la superfície de la zona encara que això signifiqui reducció de 
l'edificabilitat possible.  

3. La configuració i distribució dels cossos edificats haurà de ser aquella que compagini l'ús i 
els factors de representació i jerarquia urbana de l'equipament en el teixit on estigui situat. 

4. L'alçada màxima permesa, llevat casos excepcionals, que s'ordenarà a través d'un Estudi 
de Detall o PE, serà la permesa a l'entorn. 

 
Article 138. Parcel·lació 

Es prohibeix parcel·lar els sòls qualificats d'equipament. No obstant s’admet la parcel·lació 
quan aquest pla o el planejament derivat estableixi parcel·la mínima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sòl d’equipaments del sector La Granja (plànols sense escala) 
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SECCIÓ CINQUENA. PARCEL·LACIONS PER A XALETS (clau X) 
 
Article 180. Definició. 

1. Aquesta zona ordena l'edificació unifamiliar en ciutat jardí. 

2. El Pla General unifica criteris, ordenant l'edificació de manera que aquesta harmonitzi amb 
l'entorn. 

3. La zona es divideix en cinc subzones: X.3, X.6, X.10, X3p i Xp. 

4. El tipus d'ordenació de l'edificació és el d'edificació aïllada.  

5. Es permet aparellar dues parcel·les collindants, sempre i quan la superfície de cada 
parcel·la sigui inferior a 1.000 m2. 

 
Article 181. Aprofitament urbanístic. 

 Valors dels paràmetres referits a la parcel·la mínima, front mínim de parcel·la, densitat 
màxima i la intensitat d'edificació màxima: 

Subzona Parcel·la 
mínima 

Front mín. parcel·la Densitat màx. 
hab/parcel·la 

Intensitat edificació màxima 
(m2 sostre/m2 sòl) 

Sostre màxim 
edificable 

X.3  300 m2 12,00 m 1 0,50 270 m2 

X.6  600 m2 12,00 m 1 0,45 400 m2 

X.10  1000 m2 12,00 m 1 0,40 500 m2 

X.20 2000 m2 12,00 m 1 0,30 600 m2 

Xp S.P. S.P. 1 S.P. S.P. 

X3p S.P. 
13,00 m, unifamiliars 
20,00 m, aparellades 

1 0,9716 S.P. 

 
 
Article 182. Planimetria de l'edificació. 

1. Valors dels paràmetres referits a: l'ocupació màxima de l'edificació, la separació mínima 
d'aquesta a carrer i a la resta de llindars de la parcel·la: 

Subzona Ocup.màx Separació mín. a 
carrer 

Separació * mín. 
llindar 

X.3 30% 3,00 m 3,00 m 

X.6 25% 3,00 m 3,00 m 

X10 20% 3,00 m 3,00 m 

X.20 15% 8,00  5,00 m 

Xp S.P. S.P. S.P. 

X3p No es fixa 4,00 m 3,00 m 

* Quan s'aparellin dues parcel·les, solament s'hauran de respectar les separacions 
mínimes a carrer i als llindars de les altres parcel·les. 

 
Article 183, Gàlib-secció de l'edificació. 
 
Valors dels paràmetres referits a: als límits màxims i mínim de la cota de referència del 
paviment de la planta baixa referits a la rasant del carrer, l'alçada màxima, i el nombre màxim 
de plantes: 
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Subzona Limit màx. cota PB. 
a carrer1 

Limit mím. Cota PB. a 
carrer2 

ARM Nombre  màx. 
plantes 

Nombre màx. 
plantes sot. 

X3 3,00 m 3,00 m 6,50 m PB+1PP 1PS 

X6 3,00 m 3,00 m 6,50 m PB+1PP 1PS 

X10 3,00 m 3,00 m 6,50 m PB+1PP 1PS 

X20 3,00 m 3,00 m 6,50 m PB+1PP 1PS 

Xp 3,00 m 3,00 m S.P. S.P. 1PS 

X3p 3,00 m 3,00 m 6,50 m PB+1 1PS 
 
Article 184. Regulacions formals. 

1. Aquelles ordenacions que tinguin aprovat un instrument de planejament que reguli els 
aspectes formals i compositius de l'edificació, continuen vigents en aquells aspectes que 
no es contradiuen amb aquestes normes. 

2. Aquelles ordenacions que no tinguin regulacions formals, s'ajustaran a les següents regles: 
a. la coberta serà inclinada de teula àrab i/o plana. 
b. la tanca s'ajustarà allò que disposa l’article 98. 
 

Article 185. Regulacions especials per l'edifici destinat exclusivament a aparcament. 

1. La posició d'aquest edifici s'ajustarà a les condicions generals establertes en aquesta 
secció. 

2. Per a situar aquest edifici alineat a carrer, o dins de les separacions establertes en aquesta 
norma, caldrà que hi hagi un planejament que ordeni, com a mínim, una àrea 
compositivament unitària per correspondre a un sector, tram de carrer, front urbà o similar. 

 
Article 186. Usos permesos. 

1. Es considera ús principal el d'habitatge. S'admeten com a usos complementaris el 
d’aparcament, i en planta baixa, el d'oficines privades, tallers artesanals i sanitari 
(consultes i dispensaris)  segons el règim establert al capítol cinquè del títol III. S'admet 
també l'ús hoteler. 

2. És obligatori preveure una plaça d'aparcament per habitatge o per cada 100 m2 edificats. 
Aquestes places estaran al mateix solar o a un altre indret pròxim a l’habitatge. En aquest 
darrer cas, per a concedir la llicència d'edificació, caldrà acreditar l'escriptura de propietat 
d'aquestes places d'aparcament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sòl de clau  X10 (plànols sense escala) 

                                                      
1 No s’aplica 
2 No s’aplica 
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6. SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL 

La finca situada entre la carretera de l’Estartit i el carrer Enric Morera 
 
Característiques 
 
La zona situada entre els dos vials esmentats comprèn una porció de terreny de forma 
sensiblement rectangular que des del carrer Garbí es desplega, en direcció est, fins a trobar el 
torrent del mas Ayats. Es tracta d’un terreny planer situat a la cota de la carretera de l’Estartit i 
que presenta un desnivell superior als 2 m en relació al carrer Enric Morera que està més 
deprimit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat actual de l’espai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La prolongació del carrer Garbí i un accés a l’aparcament 

 
En el mur de contenció que separa la plataforma del carrer Enric Morera hi trobem tres nuclis 
d’escales i elements de jardineria que, juntament amb la rampa de l’extrem de ponent, al 
capdamunt del passeig de Catalunya, garanteixen l’accessibilitat des del nucli urbà a l’espai 
que actualment s’utilitza d’aparcament de vehicles privats. El paviment és de sauló i el 
perímetre presenta una plantació d’arbres.     
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Aquesta porció de terreny situada a ponent del carrer Garbí presenta una ordenació menys 
estructurada per l’arbrat i els elements de jardineria i enllumenat que es presenten més 
dirpersos en l’espai. La finca no presenta una amplada constant i les dimensions són les 
següents: Amplada (promig): 36,14 m; llargada: 50 m; superfície: 1.807 m2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estat actual de l’espai on es proposa la modificació 
 
Cadastre i propietat 
 
La finca és de propietat municipal i en el cadastre s’identifica amb la referència: 
0846903EG1504N.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plànol cadastral  

 

La finca situada al sector La Granja 
 
Característiques 
 
A l’accés a la urbanització La Granja del Montgrí, en la cruïlla amb la carretera de l’Estartit, hi 
trobem dues finques que pertanyen a l’Ajuntament de torroella de Montgrí i que constitueixen 
una unitat destinada a usos públics. La finca més propera a la carretera conté una edificació 
de planta baixa, en desús, que es destinava, antigament, a quadra de caballs. Amb el temps 
aquesta activitat vinculada als sementals de l’exèrcit espanyol s’ha abandonat i l’edifici ha 
entrat en un estat de deteriorament considerable. Es tracta d’un conjunt de quadres que, per 
la seva ubicació al centre de la zona residencial, no es podrà recuperar en aquesta àmbit. 
Com a màxim, una petita part de l’edificació, prèviament restaurada, es podrà destinar a usos 
lúdics vinculats a l’espais lliure. L’altra part de la finca, lindant amb aquesta per la banda nord, 
presenta una lleugera pendent ascendent i actualment no es troba urbanitzada. Aquesta finca 
fou adquirida per l’ajuntament de Torroella de Montgrí con a cessió obligatòria en el 
desenvolupament de la urbanització La Granja del Montgrí.  
 
El conjut de les dues finques formen una porció de terreny amb una forma irregular que des 
d’una porció de major ambplada a la façana a la carretera, es va reduïnt a mida que ens 

Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació per implantació de l’estació d’autobusos.  
Canvi d’ubicacióid’espais lliures i equipaments   

 12

acostem a l’extrem nord. Per ponent limita amb finques residencials amb un traçat rectilíni, pel 
sud limita amb la carretera de l’Estartit i per llevant i nord, amb el carrer Dr. Pericor amb un 
traçat en corba que acaba en punta a l’extrem nord. 
 
La superfície d’aquesta porció de terreny és de 1.936 m2.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadastre i propietat 
 
La zona d’equipaments de la Granja la formen dues finques. Les dues són de propietat 
municipal i en el cadastre s’identifiquen amb les referències:  
 
1046401EG1514N0001WG C/ Dr. Pericot, 74 Superfície: 1.192 m2 
1046403EG1514N0001BG Ctra. de l’Estartit, 59 Superfície:    700 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plànol cadastral  
 
 

7. CONVENIÈNCIA I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
 
La proposta de modificació del planejament per canvi d’ubicació de zones verdes i 
equipaments es desenvolupa a partir de dos eixos principals.  
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1-. Per una banda la voluntat de complementar el sistema d’espais lliures que estructuren la 
zona residencial del sector La Granja amb un espai que garanteixi una superfície suficient per 
a configurar un àmbit per a activitats de lleure situat en el contacte d’aquesta àrea residencial 
amb la carretera de l’Estartit i que es configuri com un coixí verd en una posició cèntrica del 
barri. Aquesta ubicació permet completar l’estructura d’espais lliures de la banda nord de la 
carretera de l’Estartit que actualment només està formada per elements lineals i, per tant, 
mancada d’espai de plaça que pugui dotar a l’àrea d’una nova centralitat amb nous referents 
urbans en aquesta part de la vila.  
 
Aquesta proposta permet obtenir un sistema d’espais lliures més complert i ben estructurat i 
garanteix un millor equilibri entre els diferents sistemes de sòl públic (equipaments i espais 
lliures) en una zona on hi ha molts espais destinats a equipaments públics (zona esportiva, al 
nord) i privats (àrea central de la urbanització).   
 
 

 
 
 
 
 
Estructura del sistema d’equipaments i espais lliures a l’àrea de la urbanització La Granja del 

Montgrí, resultant de la proposta 
 
 
 
2-. Per altra banda es pretén resoldre una necessitat de disposar d’una àrea destinada als 
equipaments per a la mobilitat i el transport públic que sigui accessible per al vianants des del 
conjunt del nucli urbà. Efectivament, Torroella de Montgrí consta de diversos nuclis en el seu 
terme municipal que requereixen d’una bona accessibilitat amb transport públic. Així mateix 
l’accessibilitat a Torroella de Montgrí i l’Estartit des de la zona interior de les comarques 
gironines, especialment des de l’àrea de Girona capital, presenta mancances constatables 
que cal resoldre mitjançant una xarxa de transport púbic adequada a la població i a l’activitat 
del municipi. 
 
Resulta, per tant, del tot imprescindible disposar d’espais suficients per a la instal·lació 
d’equipaments i serveis per a la mobilitat de manera que, situats en un indret proper a les 
àrees més poblades, al peu dels principals eixos viaris, garanteixi una bona connexió de la 
vila amb l’exterior del territori i entre els seus nuclis urbans i d’activitat econòmica.   
 
 

E

E

ZV ZV 

ZONA VERDA EQUIPAMENT ITINERARI
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Per tot això, s’ha considerat que, tant la necessitat de racionalitzar i potenciar els espais lliures 
de les àrees residencials de La Granja, com la voluntat de disposar de sòl per als 
equipaments de transport públic, es proposa vincular les dues actuacions i procedir a 
l’intercanvi de la qualificació en els dos àmbits. Es a dir, permutar la qualificació d’espais 
lliures i d’equipaments dels àmbits referits en aquest document tot mantenint les superfícies 
intercanviades.  
 
 
8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
Aquest document, per tant, és la resposta urbanística a la necessitat de resoldre els 
requeriments de millora de la xarxa d’espais lliures i d’equipaments del nucli urbà de Torroella 
de Montgrí per tal de millorar el servei a les persones i facilitat i fomentar l’ús del transport 
públic.   
 
Per tot això es proposa qualificar com a SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES  
(clau ELL-ZV) la finca municipal situada a la carretera de l’Estartit 59 i carrer Dr. Pericot, 47 i 
qualificar com a SISTEMA D’EQUIPAMENTS PER AL TRANSPORT PÚBLIC I LA MOBILITAT 
(clau Etm) l’espai de propietat municipal situat entre la carretera de l’Estartit i el carrer Enric 
Morera i el carrer Garbí del nucli urbà de Torroella de Montgrí. La porció d’aquesta finca que 
està ocupada pel transformador elèctric es qualifica com a SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS 
(clau ST)  
 
La ordenació dels espais destinats a completar l’estructura de zones verdes de la urbanització 
La Granja del Montgrí es tractarà pensant amb la integració d’aquest espai de transició entre 
la zona de trànsit de la carretera de l’Estartit i la zona més tranquila de la urbanització, amb la 
voluntat de potenciar les activitats col·lectives. La ordenació dels espais vinculats al sistema 
d’equipaments per al transport públic i la mobilitat es realitzarà amb criteris de màxima 
integració paisatgístic i els espais no edificats destinats a aparcament o similar es dotaran 
d’arbrat i la pavimentació serà, preferentment, permeable. En les edificacions es vetllarà per la 
màxima integració a l’entorn.  
 
Les superfícies permutades coincideixen en 1.807 m2 que es destinen a sistema 
d’equipaments per al transport públic i la mobilitat que és superior als 1.922 m2 que és la 
superfície destinada a sistema espais lliures a la urbanització La Granja. Així el quadre resum 
de superfícies és el següent:  
    
 Planejament vigent Planejament proposat 

 
Clau E 1.807 m2 Clau ELL-ZV 1.922 m2
Clau X10 129 m2 Clau ST   14 m2 

Finca sector La Granja 

 1.936 m2  1.936 m2
   

Clau ELL-ZV 1.807 m2 Clau Etm 1.807 m2Finca C/ Enric Morera 
 1.807 m2  1.807 m2

   

A L’ESTARTIT

A VERGES - GIRONA

A PALS - PALAFRUGELL
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Del quadre anterior es dedueixen un seguit de conclusions que es detallen seguidament: 
 
1-. La superfície destinada a sistema d’espais lliures en la proposta és superior a la del 
planejament vigent.  
 
2-. En la proposta, la totalitat del sòl es destina a equipaments públics.  
 
3-. En el conjunt en produeix una reducció de l’aprofitament atès que la porció de la finca 
municipal de 129 m2 que actualment està qualificada com a zona X10 es destina a sistema 
d’espais lliures.   
     
 
9. DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE 
 
La modificació d’espais lliures i equipaments que ara es proposa, com s’ha dit, pretén donar 
solució a una necessitat de disposar d’una millor xarxa d’espais lliures a l’àrea del polígon 
industrial i dotar d’equipaments per a la mobilitat al nucli urbà de Torroella de Montgrí. Es 
tracta de dues actuacions que, pretenen potenciar l’ús i els serveis públics i, per tant, es 
desenvolupen en el marc dels criteris de sostenibilitat ambiental i social. Efectivament, la 
configuració d’una xarxa potent d’espais lliures, la seva vinculació al sòl residencial millora la 
qualitat d’una zona que acull un bon nombre d’equipaments escolars i esportius i que, per 
tant, generen una intensitat de tràfec considerable. Aquesta actuació comporta la qualificació 
de la finca del carrer Dr. Pericot com a zona verda i s’emmarca clarament dins els paràmetres 
de sosteniblitat de la Llei d’urbanisme. Pel que fa a la delimitació d’una àrea d’equipaments  
destinats a la millora dels transport públic i la mobilitat, aquest objectiu s’emmarca, així mateix 
en els criteris de l’urbanisme sostenible per la seva centralitat en el conjunt de la vila de 
Torroella. Resulta, per tant, que les actuacions proposades en aquest document, entenem,  
que s’emmarquen en del sentit més profund de la sostenibilitat aplicada a l’urbanisme i a la 
sostenibilitat i diversitat social. 
 
La modificació que ens ocupa es tracta, per tant, d’una mesura encaminada a obtenir un 
desenvolupament urbanístic sostenible en l’àmbit que ens ocupa d’acord amb el que estableix 
l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’urbanisme.  
 
     
10. MESURES PER A FACILITAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
L’ampliació de la xarxa d’espais lliures de l’àrea de la urbanització La Granja garanteix una 
millora de la mobilitat per a vianants pel fet que permet estructurar itineraris d’accés a la 
urbanització i dotar aquests itineraris d’un tractament naturalitzat que faci més agradable i 
amable el paisatge urbà.  
 
La necessitat de vincular Torroella de Montgrí amb els centres de connexió a les grans 
infrastructures que travessen en nostre país fa imprescindible dotar al municipi d’un centre per 
al transport i la mobilitat públics. La connexió viària de Torroella de Montgrí a les xarxes 
internacionals, (AP7) s’ha de realitzar a l’àrea de Girona o bé a la sortida/entrada d’Orriols. La 
construcció d’un nou accés a l’AP7, a la zona de Medinyà, millorarà la connectivitat i reduirà el 
temps de desplaçament des de Torroella. Així mateix aquesta millora destinada especialment 
al transport privat, es complementarà en els propers anys amb la posada en funcionament de 
la nova estació intermodal de ferrocarrils de Girona (AVE i Renfe). La construcció de la Línia 
d’Alta Velocitat ferroviària desplaçarà bona part del tràfec de mitja i llarga distància de l’actual 
estació de Flaça a Girona. Resulta, per tant, necessari posar les bases per a garantir una 
millor connectivitat dels territoris a la nova estació intermodal de ferrocarrils de manera que 
s’asseguri la connexió a les principals xarxes de transport internacional. Aquesta nova situació 
del sistema de transport públic del país comportarà una reestructuració de les línies regulars 
de viatgers que connectaran el territori amb l’estació de Girona. Així mateix aquesta nova 
situació requerirà potenciar el transport públic per carretera i disposar de centres de recepció 
suficients pera als nous serveis a les diferents poblacions d’acollida, en aquest cas a Torroella 
de Montgrí. Aquesta necessitat de connexió territorial es veu complementada, en el cas de 
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Torroella de Montgrí per l’existència de diferents nuclis de població dins el mateix terme 
municipal i, per tant, per la necessitat d'iniciar la implantació d’una xarxa de transport públic 
urbà que relligui les diferents àrees de Torroella de Montgrí, l’Estartit i les urbanitzacions.  
 
Es tracta, per tant, d’un conjunt d’actuacions encaminades a la obtenció d’una mobilitat 
sostenible en el conjunt del municipi i en les relacions territorials. En aquest marc es 
desenvolupa la present modificació del planejament per a la dotació d’un espai d’equipaments 
específics per aquesta funció pública.     
 
 
11. MEMÒRIA SOCIAL 
 
L’objectiu principal del projecte de modificació del pla general és, com s’ha dit, el canvi de 
qualificació de diverses àrees d’espais lliures i d’equipaments del municipi. En aquest sentit, 
aquesta memòria social, atès que no afecta a usos residencials i, per tant, a reserva de sostre 
per habitatge de protecció pública, no té altre objecte que constatar la quantificació de la 
població del municipi, la seva distribució per sectors productius i edats i la seva diversa 
procedència. A tal fi s’incorporen els gràfics bàsics extrets de l’IDESCAT que radiografien la 
població de Torroella de Montgrí.  
 
Població (any 2007)  10.924 
Superfície (km2)  65,9 
Densitat de població 165,7 (hab./km2) 
  
 
Població per grups d’edat 
 
Any  0 a 14 anys   De 15 a 64 anys   De 65 anys i més    Total  
2007   15,7    69,3     15,0     10.924 
 
Població per lloc de naixement 
 
Any Catalunya  Mateixa comarca  Altra comarca  Resta Estat  Estranger  Total  
2001    5.877    4.094    1.783    1.381    986   8.244 
 
 
 
12. PROGRAMA DE PARCTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
La participació de la ciutadania en el procés urbanístic comptarà amb els terminis legalment 
establerts d’exposició al públic del document que es realitzarà posteriorment a l’aprovació 
inicial del document. Recollides les al·legacions que es puguin presentar, s’elaborarà un text 
refós que es portarà al Ple municipal per la seva aprovació provisional i posterior tramesa ala 
Comissió d’Urbanisme de Girona. 
 
En el tràmit d’informacio pública s’han rebut les següents al·legacions i informes de les 
administracions:  
 
 
Al·legació 1  Sr. Joan Ribas Xargay en nom del gup de CIU i independents 
  Registre d’entrada 4.739 de 7 de juny de 2010 
 
Extrems de l’al·legació 
 
L’escrit manifesta la conformitat amb la proposta d’ubicació del sistema d’equipaments per a 
ma mobilitat per la seva situació i accessibilitat. Pel que fa a la qualificació con a sistema 
d’espais lliures la finca del sector la Granja fa un seguit de consideracions en el sentit de 
reconèixer com a sòl d’equipaments les edificacions actuals, els “sementals” i el transformador 
d’electricitat.  
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Consideracions 
 
En primer lloc cal posar de manifest que les consideracions desenvolupades en l’escrit són 
pertinents en tant que a la finca hi trobem les edificacions referides en l’escrit i, per tant, cal 
prendre-les en consideració. En aquest contex es constata que els 375 m2 de superfície 
referits a l’escrit corresponen a àrees edificades i àrees de pati que no computen a efecte de 
sostre. De les edificacions existents cal posar de manifest que una bona part no presenta cap 
interès arquitectònic, com ja es manifesta a l’escrit, i d’altres corresponen a annexes que pel 
seu estat tampoc permetrien una recuperació i millora de l’entorn en el que s’ubiquen. 
Resulta, per tant, a criteri d’aquest tècnic, que el cos principal de l’edifici dels “sementals” és el 
que presenta unes característiques tipològiques més idònies per a una futura recuperació i 
rehabilitació per a usos vinculats a l’activitat de lleure de l’entorn. La seva ubicació separada 
de les alineacions dels carrers permet, també, potenciar.ne els seus valors tipològics, la seva 
funcionalitat i la millora de l’entorn.  
 
A partit de l’anàlisi més detallada de l’estat de la finca i de les seves característiques s’ha 
detectat que l’extrem sud-oest, de forma triangular, també correspon a la propietat municipal 
tot i que el planejament vigent qualifica aquest àmbit amb la clau X10. Es proposa, per tant 
ajustar els límits del nou espai lliure als límits de la propietat i obtenir, així, una façana més 
àmplia de l’espai lliure a la carretera de l’Estartit.  
 
En concret i en relació a l’al·legació, a la vista de les consideracions anteriors, procedeix 
estimar-la parcialment en el sentit de qualificar l’espai ocupat pel transformador elèctric com a 
sistema de serveis tècnics (clau ST) i prendre en consideració la possibilitat de la rehabilitació 
del cos principal de l’edificació dels “sementals” per activitats relacionades amb el 
desenviolupament d’activitats de lleure. Per portar a terme aquests supòsits no és 
imprescindible mantenir la qualificació de sistema d’equipaments atès que l’article 133 de les 
normes urbanístiques del Pla General preveu la possibilitat d’implantar construccions en 
espais lliures relacionades amb el descans i l’esbarjo, que no superin el 5% de la superfície de 
l’àmbit. En el cas que ens ocupa, considerant la delimitació definitiva de la zona verda, el 5% 
d’aquesta superfície s’ajusta a la superfície del cos principal dels “sementals”.     
 
 
Informe   Serveis Territorials de Carreteres a Girona. Generalitat de Catalunya 
   
L’informe és favorable però incorpora un sequit de condicions referents als projectes 
d’urbanització i a l’execució de les obres.  
 
Cal fer avinent que aquestes condicions ja estan incorporades al text normatiu que fou aprovat 
inicialment per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.  
 
 
 
Torroella de Montgrí, juny de 2010 
 
 

Lluís Gratacós i Soler 
Arquitecte 
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13. NORMATIVA URBANÍSTICA   
 
D’acord amb les consideracions desenvolupades en els punts anteriors, la finca situada a 
l’accés a la urbanització La Granja del Montgrí es destina SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I 
ZONES VERDES (clau ELL-ZV). No es modifica la regulació del Pla General referent a  les 
zones verdes i, per tant es regula d’acord amb el que determina l’article 133 de les normes 
urbanístiques del Pla General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plànols del Pla General segons proposta de modificació (plànol sense escala) 

 
La finca situada entre la carretera de l’Estartit, el carrer Enric Morera i el carrer Garbí, 
actualment utilitzada d’aparcament, es qualifica com a SISTEMA D’EQUIPAMENTS (clau 
Etm) amb les condicions específiques que es recullen en l’apartat 2 de l’article 137 de les 
normes urbanístiques del Pla General Municipal d’Ordenació. D’aquesta manera, la regulació 
urbanística de la finca esmentada resta de la següent manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plànols del Pla General segons proposta de modificació (plànol sense escala) 
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Article 1 
 
Es modifica la secció tercera “sistema d’equipament (clau E)” amb la incorporació de la 
subclau Etm “SISTEMA EQUPAMENTS PER AL TRANSPORT PÚBLIC I LA MOBILITAT” i les 
condicions d’implantació dels equipaments en aquests àmbits 
 
SECCIÓ TERCERA.     SISTEMA D'EQUIPAMENTS (Clau E) 
 
Article 134. Definició 

1. Formen el Sistema d'Equipaments, clau E, aquells sòls destinats als usos assenyalats en 
el punt posterior, i que el Pla qualifica d'aquesta manera per referir-se a usos col·lectius, 
preferentment, de gestió pública. 

El Pla reserva per a la iniciativa privada alguns dels sòls destinats a equipaments, clau EP. 
Aquests sòls s'hauran de desplegar mitjançant la redacció d'un Pla Especial quan les 
actuals condicions d'ús del sòl i desenvolupament edificatori hagin de ser modificades. 

2. El sistemes d'equipaments privats es divideix en sis subzones: 
- EP, equipament privat 
- EPC, equipament privat comercial 
- EPT, equipament privat turístic de caràcter general 
- EPT-C, equipament privat turístic per a càmping 
- EPT-H, equipament privat turístic per a ús hoteler, i 
- EPT-l, equipament privat turístic per a usos lúdics i esportius. 

 
Article 135. Usos permesos 

1. Els usos principals permesos referits als usos: hoteler, comercial, oficines, recreatiu, 
càmping, sanitari, sociocultural, docent i esportiu, són: 

Subsistema Hotel Comercial Oficines Recreatiu Càmping Sanitari Soc-cult Docent Esportiu 

E/EP No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

EPC No Sí No No No No No No No 

EPT Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí 

EPT-C No No No No Sí No No No No 

EPT-H Sí No No No No No No No No 

EPT-l No No No Sí No No Sí Sí Sí 

2. L'ús comercial dels E/EP és, exclusivament, el de mercat públic; el d'oficines, 
exclusivament, el de serveis de l'administració, i el sanitari, inclou l’ús de cementiri. 

3. L'ús comercial dels EPT, solament, inclou els comerços de productes no quotidians. 

4. Els usos complementaris permesos referits als usos: comercial, d'oficines, magatzem, 
restauració, recreatiu, aparcament, sanitari, sociocultural, docent i esportius són: 

Subsistema Comercial Oficines Magatzem Restauració Recreatiu 
E/EP Sí Sí No Sí Sí 

EPC Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT-C Sí No Sí Sí Sí 

EPT-H Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT-l No No No Sí Sí 
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Subsistma Aparcament Sanitari Soci-Cultur Docent Esportiu 
E/EP Sí Sí Sí Sí Sí 

EPC Sí No No No Sí 

EPT Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT-C Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT-H Sí Sí Sí Sí Sí 

EPT-l Sí No Sí Sí Sí 

 
Article 136. Assignació d'usos per als E i EP. 

1. Per ser l'actual o assenyalar-se directament en el Pla General. 

2. Per l'ús que assenyala el P.P. aprovat i que recull el P.G. 

3. Per acord plenari i municipal, per a cada cas en concret, adoptat d'acord amb els criteris i 
objectius que pretén assolir el planejament. 

4. Mitjançant un Pla Especial, els terrenys qualificats d'equipaments públics podran ser 
destinats a un dels usos previstos pels EPT, prèvia la cessió dels sòls a l'Ajuntament, i 
l’atorgament de la corresponent concessió administrativa. 

5.  Els terrenys d’equipaments municipals situats entre la carretera de l’Estartit, el carrer Enric 
Morera i el carrer Garbí, es destinaran a SISTEMA D’EQUIPAMENTS PER AL 
TRANSPORT PÚBLIC I LA MOBILITAT (clau Etm) i els usos admesos estaran relacionats 
amb el foment de la mobilitat sostenible. Els usos admesos en aquest àmbit són: estacions 
de bus i transport públic, parades de taxis, centres d’informació, aparcaments i serveis 
complementaris.  

 
Article 137. Ordenació de l'edificació en els E i EP 

1. L'edificació dels sòls afectats a Sistema d'Equipaments s'ajustarà a les necessitats 
funcionals dels diferents equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals del lloc. 

2. La intensitat d'edificació neta d'aquests sòls serà: 
a. per aquells equipaments, que es desenvolupin amb edificacions ordenades segons 

tipologies semblants a les del seu entorn, serà la de les zones colindants.  
b. per aquells equipaments que es desenvolupin amb edificació oberta, serà de 0,5 

m2.sostre/m2.sòl. En els àmbits amb subíndex -b-, l'ocupació del sòl per edificacions 
no podria superar el 5% de la superfície de la zona encara que això signifiqui reducció 
de l'edificabilitat possible.  

c. El solar d’equipaments municipals destinat a arxiu municipal (clau Ear), per tal 
d’adaptar-se a les condicions de l’entorn, s’ajustarà a les següents condicions:  

Ordenació de l’edificació:  alineada al carrer en un mínim del 50% de la 
longitud de façana 

Sostre màxim edificable:  800 m2 
Ocupació màxima:  80 % de la parcel·la 
Disposició del pati:   lliure, preferiblement amb façana a carrer per 

conformar una entrada amplia a l’equipament 
Alçada reguladora màxima:  10 m 

d. A la subzona Esa l’edificabilitat màxima permesa serà de 1,00 m2 sostre/m2 sòl. 
e. A la subzona Edo/Esa/Esc l’edificabilitat màxima permesa serà de 1,00 m2 sostre/m2 

sòl. 
f. A la subzona Edo l’edificabilitat màxima permesa serà de 0,80 m2 sostre/m2 sòl. 
g. Els terrenys destinats a sistema d’equipaments per al transport públic i la mobilitat 

(clau Etm), per tal d’adaptar-se a les condicions de l’entorn, s’ajustaran als següents 
paràmetres:  
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Ordenació de l’edificació:  aïllada (podrà agrupar-se el sostre edificable 
en una de les dues porcions de sòl que 
conformen el conjunt del sistema) 

Separacions mínimes a límits: 10 m a la carretera de l’Estartit 
  3 m a altres límits 
Coef. d’edificabilitat màxima: 0,5 m2 /m2 
Ocupació màxima:  50 % de la parcel·la 
Alçada reguladora màxima:  8 m 
 

Condicions per al desenvolupament urbanístic d’aquesta zona: 
-. El promotor ha de complir, en el projecte d’urbanització i l’execució de l’obra, la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  
-. El promotor ha de complir, en el projecte d’urbanització i l’execució de l’obra, la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. El sistema d’il·luminació definit en el projecte d’urbanització no 
afectarà negativament als usuaris de la carretera.   

-. Prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació dintre de la zona d’afectació 
de la carretera, caldrà demanar la preceptiva autorització a l’organisme encarregat 
de la seva explotació, d’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 7/1993.   

3. La configuració i distribució dels cossos edificats haurà de ser aquella que compagini l'ús i 
els factors de representació i jerarquia urbana de l'equipament en el teixit on estigui situat. 

4. L'alçada màxima permesa, llevat casos excepcionals, que s'ordenarà a través d'un Estudi 
de Detall o PE, serà la permesa a l'entorn. 

 a-. a la subzona Esa l’alçada màxima permesa serà de PB+2PP (9,40 m) 

 b-. a la subzona Edo/Esa/Esc l’alçada màxima permesa serà de PB+2PP (9,40 m) 

 c-. a la subzona Edo l’alçada màxima permesa serà de PB+1PP (6,50 m) 
 
Article 138. Parcel·lació 

Es prohibeix parcel·lar els sòls qualificats d'equipament. No obstant s’admet la parcel·lació 
quan aquest pla o el planejament derivat estableixi parcel·la mínima. 

 
 
Torroella de Montgrí, juny de 2010 
 
 

 
 

Lluís Gratacós i Soler 
Arquitecte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: l’apartat en color blau és el que es modifica de la regulació normativa.  
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LLISTAT DE PLÀNOLS 
 
 
Plànols d’informació 
 
01 SITUACIÓ       esc. 1:10.000 
02 EMPLAÇAMENT      esc. 1:2.000 
03 PLANEJAMENT VIGENT     esc. 1:1.000 
04 PLANEJAMENT VIGENT.     esc. 1:500 
 
 
Plànols d’ordenació 
 
05 PLANEJAMENT PROPOSTA     esc. 1:1.000 
06 PLANEJAMENT PROPOSTA     esc. 1:500 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
Per a la redacció del present Projecte, i tenint en consideració que es situa íntegrament 
dintre de l’àrea urbana de Torroella de Montgrí, s’ha utilitzat bàsicament un topogràfic de 
la zona, a partir de les dades obtingudes de la cartografia de l’ICC a escala 1:50.000 i 
1:5.000 que actualment és de domini públic. 
 
 
Tota aquesta documentació en suport informàtic ha estat processada mitjançant el 
software Microstation V8 per obtenir les bases de replanteig i el llistat de punts de 
l’aixecament topogràfic de l’apèndix 1 
 
A partir d’aquestes dades es pot obtenir la topografia de l’àmbit del present projecte. 
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2. BASES DE REPLANTEIG 

 

BASE X Y Z 

BR-1 510.862,890 4.654.625,825 24,725 

BR-2 510.907,050 4.654.656,324 27,330 

 

llistat de punts  

 

punt X Y Z 

1 510846,570 4654672,342 26,846

2 510846,934 4654672,102 26,850

3 510844,946 4654673,957 26,845

4 510853,554 4654677,427 26,919

5 510855,501 4654678,189 26,962

6 510854,379 4654679,964 27,139

7 510854,494 4654677,204 26,939

8 510855,132 4654677,475 26,958

9 510859,851 4654676,179 26,976

10 510856,146 4654673,174 26,969

11 510857,251 4654664,370 26,923

12 510857,331 4654666,468 26,936

13 510854,326 4654667,105 26,910

14 510851,826 4654664,665 26,974

15 510851,509 4654667,038 27,068

16 510851,022 4654667,764 26,914

17 510850,012 4654667,952 26,894

18 510847,011 4654667,981 26,964

19 510844,616 4654668,695 26,965

20 510842,777 4654669,388 26,795

21 510839,933 4654667,788 26,953

22 510836,076 4654674,211 26,776

23 510867,582 4654664,832 27,001

24 510872,908 4654663,820 27,006

25 510873,740 4654668,507 27,064

26 510868,472 4654669,579 27,049

27 510869,163 4654674,070 27,012

28 510874,535 4654672,979 27,043

29 510863,977 4654676,268 27,012

30 510864,284 4654677,052 27,002

31 510864,358 4654677,379 27,029

32 510864,054 4654680,285 27,230

33 510860,129 4654681,036 27,209

34 510860,036 4654678,277 26,980

35 510860,057 4654677,930 26,950

36 510860,035 4654677,032 26,973

37 510856,598 4654677,649 26,963

38 510855,961 4654678,732 26,975

39 510856,040 4654679,053 27,004

40 510856,609 4654681,722 27,258

41 510853,645 4654677,411 26,928

42 510855,407 4654678,058 26,968

43 510856,465 4654680,584 27,164

44 510855,795 4654680,056 27,153

45 510854,875 4654679,960 27,160

46 510854,444 4654679,948 27,143

47 510855,599 4654680,834 27,272

48 510855,689 4654687,364 27,794

49 510855,589 4654688,905 27,903

50 510856,474 4654689,337 27,779

51 510860,318 4654689,870 27,915

52 510860,365 4654697,875 28,547

53 510856,477 4654698,435 28,498

54 510855,505 4654699,579 28,699

55 510864,034 4654700,739 28,717

56 510864,400 4654700,316 28,650

57 510865,495 4654699,625 28,677

58 510864,765 4654695,750 28,371

59 510865,487 4654695,183 28,340

60 510865,495 4654694,081 28,261

61 510864,417 4654693,702 28,119

62 510864,022 4654692,880 28,095

63 510864,023 4654683,453 27,424

64 510864,347 4654683,403 27,380

65 510865,185 4654684,471 27,575
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66 510865,474 4654684,363 27,578

67 510867,056 4654684,059 27,580

68 510866,847 4654682,448 27,555

69 510868,813 4654683,864 28,762

70 510868,530 4654682,225 28,764

71 510880,445 4654680,184 27,543

72 510880,194 4654678,311 27,446

73 510881,519 4654677,996 27,439

74 510881,926 4654677,937 27,451

75 510882,296 4654679,887 27,562

76 510881,252 4654680,113 28,782

77 510885,928 4654676,063 27,366

78 510891,789 4654678,015 27,544

79 510891,514 4654672,436 27,220

80 510891,855 4654672,415 27,220

81 510892,959 4654670,588 27,195

82 510889,975 4654672,585 27,233

83 510888,520 4654672,885 27,230

84 510882,641 4654674,058 27,299

85 510881,089 4654674,060 27,288

86 510881,452 4654674,300 27,297

87 510881,211 4654674,691 27,301

88 510880,602 4654673,165 27,261

89 510882,080 4654672,874 27,269

90 510882,674 4654672,227 27,231

91 510877,540 4654674,267 27,163

92 510877,589 4654674,641 27,175

93 510870,344 4654676,012 27,127

94 510870,292 4654675,666 27,119

95 510871,439 4654676,324 27,152

96 510867,670 4654676,350 27,182

97 510865,519 4654677,457 27,219

98 510864,930 4654678,583 27,211

99 510864,440 4654677,198 27,017

100 510864,902 4654675,760 26,986

101 510866,247 4654674,857 27,004

102 510869,229 4654674,270 27,014

103 510877,735 4654672,586 27,062

104 510875,012 4654672,814 27,049

105 510874,815 4654669,524 27,103

106 510876,375 4654667,589 27,068

107 510873,916 4654666,851 27,034

108 510873,844 4654666,704 27,032

109 510880,367 4654672,005 27,090

110 510887,252 4654664,623 27,131

111 510887,677 4654665,037 27,139

112 510887,727 4654665,873 27,162

113 510891,042 4654665,291 27,169

114 510891,561 4654666,098 27,192

115 510892,248 4654679,623 27,353

116 510895,636 4654678,062 27,309

117 510901,632 4654677,614 27,341

118 510901,185 4654670,337 27,317

119 510901,243 4654668,944 27,319

120 510902,331 4654667,668 27,157

121 510900,677 4654664,277 27,200

122 510899,305 4654662,900 27,153

123 510908,014 4654661,706 27,187

124 510908,114 4654662,540 27,197

125 510909,470 4654661,326 27,181

126 510913,642 4654661,618 27,228

127 510915,711 4654660,407 27,203

128 510914,472 4654660,743 27,209

129 510915,010 4654661,279 27,236

130 510909,546 4654666,220 27,180

131 510911,004 4654667,015 27,342

132 510910,423 4654668,524 27,391

133 510911,166 4654668,630 27,413

134 510911,610 4654669,288 27,673

135 510912,150 4654670,990 28,174

136 510917,570 4654669,382 27,537

137 510917,329 4654668,322 27,455

138 510917,723 4654667,428 27,430

139 510918,423 4654666,869 27,439

140 510916,580 4654664,812 27,191

141 510918,083 4654665,617 27,398

142 510922,927 4654663,527 27,239

143 510924,461 4654664,502 27,401

144 510924,811 4654665,690 27,422

145 510923,740 4654659,725 27,263

146 510923,235 4654659,439 27,248

147 510932,925 4654657,741 27,277

148 510931,089 4654661,891 27,252

149 510931,302 4654662,980 27,418

150 510937,441 4654663,117 27,285

151 510933,258 4654664,007 27,371

152 510937,917 4654660,505 27,219

153 510939,493 4654661,338 27,457
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154 510939,725 4654656,401 27,265

155 510949,151 4654649,722 27,431

156 510948,279 4654649,892 27,413

157 510948,479 4654650,952 27,254

158 510941,028 4654652,471 27,237

159 510939,842 4654650,638 27,427

160 510938,863 4654650,840 27,405

161 510932,959 4654654,039 27,178

162 510932,900 4654651,976 27,390

163 510933,222 4654651,911 27,375

164 510932,705 4654651,652 27,365

165 510926,104 4654652,709 27,362

166 510926,324 4654653,314 27,332

167 510926,500 4654654,381 27,308

168 510926,452 4654655,349 27,145

169 510921,573 4654656,302 27,146

170 510920,748 4654656,464 27,145

171 510919,053 4654656,255 27,341

172 510917,492 4654656,973 27,111

173 510917,991 4654654,870 27,335

174 510918,092 4654654,042 27,285

175 510915,119 4654655,158 27,275

176 510915,041 4654654,631 27,194

177 510914,064 4654654,413 27,208

178 510914,174 4654655,243 27,248

179 510913,254 4654657,600 27,104

180 510906,483 4654658,514 27,090

181 510905,330 4654656,462 27,279

182 510906,401 4654655,614 27,171

183 510898,880 4654659,527 27,114

184 510897,101 4654657,475 27,216

185 510897,014 4654656,871 27,100

186 510893,424 4654657,505 27,092

187 510893,499 4654658,013 27,150

188 510891,240 4654660,549 27,031

189 510884,226 4654661,489 27,022

190 510885,845 4654659,030 27,143

191 510885,774 4654658,525 27,079

192 510878,641 4654659,560 27,084

193 510878,583 4654660,102 27,171

194 510878,574 4654662,257 26,988

195 510877,219 4654661,986 27,142

196 510875,381 4654662,285 27,145

197 510874,982 4654662,988 26,986

198 510871,590 4654660,809 27,044

199 510871,635 4654661,428 27,167

200 510870,112 4654663,888 26,993

201 510868,406 4654663,020 27,107

202 510867,004 4654663,596 27,069

203 510867,065 4654664,157 27,034

204 510864,346 4654664,982 26,960

205 510864,316 4654662,908 26,987

206 510865,113 4654663,484 27,019

207 510865,318 4654662,501 27,059

208 510866,255 4654662,403 27,091

209 510866,072 4654661,575 26,988

210 510866,964 4654661,372 26,979

211 510871,819 4654660,387 27,017

212 510871,694 4654659,699 26,994

213 510873,707 4654659,264 27,026

214 510864,043 4654663,085 26,969

215 510864,123 4654663,527 26,960

216 510857,576 4654664,942 26,928

217 510857,484 4654664,499 26,928

218 510857,346 4654666,458 26,940

219 510857,279 4654664,403 26,941

220 510860,702 4654659,431 26,859

221 510856,208 4654652,613 26,912

222 510856,602 4654652,713 26,873

223 510857,052 4654652,713 26,841

224 510858,015 4654652,418 26,809

225 510863,226 4654652,174 26,828

226 510864,134 4654652,161 26,853

227 510864,541 4654652,144 26,885

228 510864,986 4654651,923 26,920

229 510856,692 4654634,733 25,215

230 510857,654 4654634,570 25,258

231 510862,767 4654632,250 25,169

232 510863,808 4654632,246 25,174

233 510865,988 4654645,539 26,781

234 510864,440 4654641,788 26,851

235 510864,305 4654632,056 26,739

236 510865,368 4654629,527 26,729

237 510866,145 4654629,834 26,473

238 510867,146 4654628,645 26,737

239 510868,658 4654629,812 26,813

240 510873,449 4654627,346 26,748

241 510874,439 4654632,474 26,675
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242 510874,872 4654632,390 26,687

243 510876,138 4654632,170 26,689

244 510886,124 4654631,862 26,745

245 510887,236 4654630,003 26,679

246 510897,597 4654628,605 26,703

247 510899,252 4654627,626 26,676

248 510906,286 4654627,797 26,745

249 510910,067 4654625,458 26,664

250 510911,927 4654627,005 26,663

251 510915,594 4654624,339 26,662

252 510918,980 4654624,367 26,716

253 510921,809 4654625,087 26,837

254 510920,767 4654627,527 26,681

255 510922,836 4654630,071 26,892

256 510930,130 4654632,390 27,118

257 510931,069 4654639,107 27,249

258 510924,499 4654637,865 27,236

259 510923,849 4654645,010 27,308

260 510921,423 4654650,882 27,332

261 510928,327 4654649,869 27,353

262 510914,853 4654651,748 27,121

263 510914,605 4654648,718 26,985

264 510915,930 4654646,874 26,921

265 510916,443 4654647,418 27,186

266 510916,332 4654649,604 27,311

267 510916,502 4654642,903 27,142

268 510915,779 4654643,424 26,907

269 510915,135 4654633,116 26,810

270 510906,239 4654635,868 26,706

271 510906,718 4654649,099 26,909

272 510901,632 4654654,533 27,054

273 510894,654 4654649,453 26,922

274 510892,783 4654638,212 26,735

275 510881,035 4654638,417 26,728

276 510880,703 4654650,567 26,904

277 510871,508 4654651,871 26,908

278 510869,854 4654637,167 26,768

279 510854,648 4654648,978 26,770

280 510856,462 4654644,779 26,959

281 510855,000 4654645,561 26,780

282 510856,294 4654635,038 26,844

283 510854,878 4654632,206 26,738

284 510851,567 4654631,707 26,711

285 510854,647 4654634,073 26,683

286 510849,329 4654635,777 26,626

287 510845,153 4654634,371 26,600

288 510844,478 4654633,195 26,594

289 510841,199 4654637,383 26,585

290 510851,998 4654665,254 27,078

291 510865,278 4654676,586 27,092

292 510931,317 4654615,051 25,012

293 510942,351 4654662,123 27,456

294 510943,012 4654662,203 27,478

295 510945,658 4654661,429 27,478

296 510946,563 4654661,263 27,491

297 510947,462 4654661,096 27,513

298 510948,395 4654660,933 27,489

299 510948,301 4654660,686 27,493

300 510948,822 4654660,829 27,494

301 510950,110 4654660,591 27,504

302 510946,033 4654658,955 27,306

303 510946,304 4654660,291 27,481

304 510951,355 4654657,896 27,333

305 510952,441 4654658,771 27,528

306 510954,180 4654659,773 27,538

307 510931,855 4654615,361 25,047

308 510931,287 4654615,430 25,048

309 510934,980 4654617,005 25,069

310 510926,208 4654616,296 25,034

311 510923,414 4654615,375 25,022

312 510920,680 4654615,426 25,009

313 510915,176 4654615,968 24,998

314 510914,014 4654613,751 24,968

315 510913,149 4654609,418 24,920

316 510923,025 4654607,494 24,982

317 510923,936 4654611,868 25,005

318 510923,839 4654612,175 25,002

319 510936,180 4654609,539 25,039

320 510935,278 4654605,171 25,017

321 510944,073 4654606,575 25,102

322 510950,343 4654606,824 25,048

323 510950,898 4654606,771 25,044

324 510950,069 4654602,407 25,055

325 510950,528 4654602,377 24,833

326 510950,279 4654600,972 25,171

327 510949,768 4654601,004 25,184

328 510949,721 4654597,998 25,247

329 510945,794 4654601,404 25,187
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330 510945,872 4654601,779 25,174

331 510944,793 4654602,178 25,161

332 510942,524 4654602,641 25,161

333 510942,044 4654603,212 25,141

334 510940,459 4654602,791 25,154

335 510938,551 4654600,132 25,222

336 510943,386 4654599,177 25,218

337 510941,980 4654599,482 25,236

338 510935,819 4654603,705 25,144

339 510931,151 4654604,581 25,126

340 510929,613 4654605,283 25,130

341 510930,844 4654606,327 24,990

342 510927,689 4654602,131 25,135

343 510926,407 4654602,459 25,159

344 510925,747 4654605,580 25,116

345 510924,749 4654606,060 25,092

346 510921,272 4654606,429 25,100

347 510920,275 4654606,630 25,084

348 510921,156 4654605,996 25,097

349 510920,203 4654603,570 25,141

350 510916,655 4654607,290 25,060

351 510915,635 4654607,654 25,054

352 510912,874 4654608,741 25,041

353 510914,323 4654604,685 25,094

354 510911,261 4654608,365 25,035

355 510912,320 4654609,934 24,909

356 510906,772 4654608,703 25,023

357 510905,735 4654606,302 25,057

358 510902,470 4654610,023 25,004

359 510900,196 4654611,252 24,990

360 510900,727 4654611,941 24,867

361 510899,130 4654607,588 25,054

362 510897,133 4654611,023 24,989

363 510896,268 4654611,363 24,982

364 510892,312 4654611,939 24,983

365 510891,703 4654612,038 24,990

366 510890,475 4654609,190 25,026

367 510889,558 4654609,142 25,037

368 510889,305 4654612,729 24,965

369 510914,001 4654618,607 25,016

370 510913,181 4654618,822 25,012

371 510918,636 4654621,043 25,028

372 510922,979 4654618,184 25,020

373 510931,240 4654621,669 25,062

374 510926,958 4654624,412 25,078

375 510939,575 4654625,058 25,145

376 510899,309 4654618,012 24,934

377 510898,596 4654620,776 24,959

378 510899,480 4654625,522 25,031

379 510896,960 4654627,603 25,168

380 510888,636 4654619,532 24,877

381 510888,758 4654622,390 24,896

382 510889,720 4654627,430 24,963

383 510888,017 4654629,367 25,104

384 510882,295 4654628,905 24,948

385 510876,475 4654631,657 25,057

386 510876,072 4654629,591 25,037

387 510876,211 4654629,460 25,035

388 510875,983 4654628,888 25,020

389 510874,245 4654629,195 25,029

390 510878,256 4654629,541 25,046

391 510878,164 4654628,191 25,044

392 510881,542 4654625,083 24,871

393 510881,175 4654624,272 24,870

394 510880,160 4654624,034 24,857

395 510881,484 4654623,581 24,874

396 510879,738 4654623,912 24,860

397 510876,825 4654621,252 24,776

398 510873,784 4654626,725 24,980

399 510865,767 4654621,778 24,706

400 510865,963 4654624,725 24,747

401 510865,974 4654624,980 24,755

402 510864,436 4654626,359 24,829

403 510862,787 4654625,518 24,773

404 510863,783 4654630,919 25,055

405 510864,879 4654629,331 24,991

406 510866,998 4654628,044 24,972

407 510862,667 4654624,451 24,733

408 510865,644 4654624,282 24,747

409 510862,481 4654617,396 24,632

410 510865,445 4654617,328 24,653

411 510862,645 4654616,201 24,614

412 510863,396 4654616,653 24,628

413 510863,417 4654615,644 24,687

414 510865,575 4654616,644 24,641

415 510865,673 4654618,789 24,672

416 510874,474 4654618,614 24,720

417 510874,456 4654616,516 24,691
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418 510874,669 4654617,059 24,709

419 510875,530 4654616,530 24,707

420 510874,149 4654615,499 24,799

421 510874,586 4654615,509 24,794

422 510874,651 4654615,281 24,802

423 510874,851 4654610,865 24,374

424 510874,544 4654609,043 24,339

425 510880,552 4654609,891 24,256

426 510881,251 4654614,017 24,826

427 510875,637 4654615,119 24,792

428 510882,357 4654615,202 24,755

429 510882,256 4654615,643 24,768

430 510882,774 4654617,321 24,788

431 510884,044 4654617,508 24,816

432 510887,823 4654614,166 24,810

433 510889,340 4654612,504 24,965

434 510889,558 4654609,148 25,035

435 510890,530 4654609,173 25,020

436 510892,253 4654611,451 24,987

437 510893,590 4654615,236 24,875

438 510857,615 4654617,126 24,561

439 510862,462 4654616,497 24,589

440 510859,465 4654615,426 24,540

441 510860,825 4654615,038 24,537

442 510862,474 4654615,611 24,562

443 510863,420 4654615,612 24,663

444 510863,295 4654615,426 24,666

445 510862,713 4654614,628 24,617

446 510863,302 4654614,041 24,607

447 510859,316 4654606,385 24,133

448 510862,261 4654607,857 24,182

449 510863,318 4654609,869 24,401

450 510863,240 4654605,857 24,209

451 510863,143 4654600,596 23,931

452 510863,113 4654598,859 23,843

453 510862,572 4654598,258 23,795

454 510862,085 4654597,543 23,640

455 510863,077 4654596,886 23,748

456 510859,200 4654597,171 23,650

457 510857,152 4654597,318 23,593

458 510856,136 4654597,931 23,735

459 510857,297 4654605,347 24,024

460 510857,003 4654606,104 24,187

461 510856,300 4654605,978 24,209

462 510856,363 4654609,869 24,353

463 510856,432 4654613,296 24,395

464 510856,955 4654614,672 24,529

465 510857,429 4654615,542 24,541

466 510856,538 4654616,469 24,619

467 510857,139 4654617,344 24,584

468 510855,426 4654617,842 24,575

469 510854,767 4654617,904 24,557

470 510855,133 4654619,994 24,622

471 510862,617 4654621,946 24,689

472 510855,439 4654622,603 24,675

473 510854,265 4654622,309 24,655

474 510850,230 4654623,321 24,635

475 510845,333 4654632,429 24,576

476 510844,968 4654630,887 24,410

477 510844,343 4654626,971 24,331

478 510852,380 4654629,335 24,799

479 510851,732 4654625,692 24,729

480 510853,543 4654625,361 24,726

481 510853,264 4654626,466 24,748

482 510853,902 4654625,755 24,718

483 510854,676 4654625,855 24,738

484 510854,552 4654625,664 24,718

485 510855,499 4654626,533 24,806

486 510856,374 4654627,787 24,902

487 510856,679 4654629,273 24,998

488 510857,322 4654630,565 25,043

489 510857,637 4654632,829 25,120

490 510856,843 4654634,665 25,190

491 510854,860 4654631,528 25,017

492 510851,748 4654631,050 24,950

493 510856,276 4654629,472 24,993

494 510854,659 4654627,480 24,894

495 510853,737 4654626,750 24,841

496 510854,135 4654626,417 24,848

497 510854,312 4654625,899 24,824

498 510859,723 4654626,867 24,914

499 510860,646 4654641,193 25,836

500 510860,628 4654652,433 26,786
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per a la redacció del present annex, s’ha disposat de la informació facilitada per l’Institut 
Geològic de Catalunya (IGC) a escala 1-25000, exactament el mapa Torroella de Montgrí 
296-2-2 (78-24). 
 
Igualment, s’ha disposat d’informació geològica de la zona a partir d’un estudi titulat 
Agenda 21 del Baix Ter elaborat per Geoservei Projectes i Gestió Ambiental S.L., on per 
proximitat, ens ha permès caracteritzar els terrenys on s’estableix la estació d’autobusos, 
objecte del present document i extreure’n les conclusions que se’n deriven, donat que pel 
present document, no es disposa de cates mecàniques del subsòl, fet que dificultava la 
caracterització del mateix. 
 
2. DESCRIPCIÓ GEOTÈCNICA 
 
Geològicament, el terme de Torroella de Montgrí es troba emplaçat sobre la unitat 
coneguda com fossa de l’Empordà. Aquesta depressió és determinada per falles d’edat 
neògena que la  superposaren a l’edifici orogènic pirinenc, però la seva evolució és 
clarament relacionada amb la del marge oriental peninsular. El sistema de falles més 
important que va determinar l’origen de la fossa és d’orientació NW-SE.  
El substrat prenoegen de la fossa està associat a l’evolució geològica dels Pirineus en la 
seva vessant sud. Els Pirineus meridionals són constituïts per un conjunt d’unitats 
estructurals o mantells de corriment que han estat desplaçats cap el sud uns quants 
quilòmetres. A l’extrem més oriental dels Pirineus, els mantells superiors són representats 
pels mantells de l’Empordà, que s’estenen des de Costoja fins a la plataforma 
mediterrània, a l’E de Roses i del massís del Montgrí. D’entre ells, el mantell més 
important és el que s’estén entre Figueres i el Montgrí. Per sota d’aquest, s’observen un 
conjunt d’unitats estructurals de dimensions reduïdes integrades per materials mesozoics, 
que constitueixen els mantells inferiors de l’Empordà. Així doncs, segons les seves 
característiques estratigràfiques, la seva edat d’emplaçament i la seva posició estructural, 
en el substrat preneogen hi diferenciem dos conjunts d’unitats estructurals: el mantell 
superior de l’Empordà i el mantell inferior de l’Empordà. 
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fig. 1 Tall geològic del massis del Montgrí 

El mantell superior de l’Empordà o de Figueres-Montgrí, en la seva major part recobert 
pels materials plio-quaternaris que rebleixen la fossa de l’Empordà, és constituït 
principalment per calcàries del Juràssic i Cretaci. El Cretaci inferior és representat 
fonamentalment per una sèrie de calcàries amb alguna intercalació de margues, que pot 
sobrepassar els 800 metres de potència. Hi ha dues àrees d’aflorament en superfície: les 
làmines de Figueres i les del Montgrí. La seva estructura interna és caracteritzada per un 
sistema imbricat d’encavalcaments, pel qual se superposen diferents unitats. 
El mantell inferior de l’Empordà és constituït per làmines d’encavalcament que involucren 
materials mesozoics caracteritzats per una successió incompleta i reduïda, on són 
representats el Triàsic, el Juràssic i el Cretaci superior. Agrupa les làmines del Puig del 
Capell (Costoja), de Bac Grillera i de Biure. De fet, aquestes làmines ocupen una posició 
intermèdia entre els mantells superiors (en aquest cas, el de l’Empordà) i el mantell del 
Cadí. Aquesta posició intermèdia es deu al fet que l’entroncament entre l’encavalcament 
inferior del mantell del Cadí i l’encavalcament inferior del mantell inferior de l’Empordà se 
situa en profunditat per sota d’aquest. L’estructura interna del mantell inferior de 
l’Empordà es caracteritza per la superposició de nombroses unitats molt primes i de 
dimensions reduïdes. 
Els materials descrits, preneogens, es troben en la seva major part recoberts pels 
materials neògens i quaternaris que rebleixen la fossa tectònica de l’Empordà. El gruix de 
les successions neògenes encara no és conegut amb seguretat però tot indica que pot 
arribar als 1.000 metres. A la zona les integren argiles amb nivells de conglomerats i 
gresos grisos de l’Eocè-Oligocè . Com és natural, damunt de tota la sèrie es poden trobar 
dipòsits quaternaris, poc desenvolupats i de potències menys significatives que els 
dipòsits anteriors, diferenciant-se, bàsicament, dipòsits al·luvials formats per graves, 
sorres i llims que integren la plana al·luvial del riu Ter  i meandres abandonats  d’antics 
cursos fluvials, cordons de dunes litorals formats per sorres, i dipòsits de peu de mont 
que s’estenen al llarg de la base del Massís del Montgrí. 
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fig. 2 Mapa geològica de Torroella de Montgrí facilitat pel (IGC) a escala 1-25000 
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fig. 3 Tall geològic materials quaternaris 

 
La unitat terciària present sota el municipi de Torroella de Montgrí i fins a uns 200 metres 
de profunditat està catalogada com EBV3  , consisteix en diferents nivells constituïts per 
intercalacions de gresos, conglomerats i lutites vermelles que s’organitzen en cicles 
granocreixents i estratocreixents, de potència mètrica a decamètrica. Els còdols són 
dominantment calcaris, quarsítics i metamòrfics. Ocasionalment la unitat presenta 
intercalacions de calcàries i de gresos bioclàstics.  
 
Respecte als dipòsits quaternaris que trobem a Torroella de Montgrí bàsicament es 
presenta un prim estrat de materials colubials provinents del  massís del Montgrí. Aquests 
dipòsits estan constituïts per argiles i llims amb presència de còdols rodats provinents 
dels relleus terciaris. El gruix d aquests dipòsits tot i ser variable, és d’ordre mètric 
a decimètric. La seva edat és atribuïble a l Holocè.  
Sota aquest estrat es poden trobar sorres de granulometria mitjana a grollera que 
constitueixen dipòsits en forma de barres de meandre. El seu gruix màxim és d uns 7-8 
m. Aquests dipòsits es localitzen al llarg de la plana al·luvial i es corresponen amb els 
antics traçats del Ter i del Daró. 
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3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DE LA TRAÇA. 
 
A partir de la informació proporcionada pel mapa geològic de Torroella de Montgrí 
del IGC i del estudi geolòlic i geomorfològic de l’Agenda 21 del Baix Ter elaborat per 
Geoservei, es pot tenir una idea aproximada de la traça geològica que es trobaria a 
l’obra. Igualment será necessari realitzar una campanya de camp centrada en l’obertura 
de diverses calicates mecàniques i sondatges a rotació amb recuperació de testimoni. 
 
3.1. Nivell A: Reomplimens d’explanació 
S’agrupa en aquest nivell al conjunt de reompliments antròpics utilitzats per terraplenar i 
anivellar a cota de la carretera de l’Estartit l’explanació usada com aparcament. 
Sense necessitat de prospeccions es pot veure que s’ha utilizat per anivelar una capa de 
sorres, segurament de entre 10 i 20 cms de gruix. Sota aquesta capa es suposa que 
trobarem el material utilitzart per omplir l’explanada del pàrking. Una barreja de terra 
vegetal, argiles, reblerts antròpics i runes de la construcció. El gruix d’aquesta capa 
segurament variarà entre mig metre fins dos metres que es la diferencia de cota entre la 
carretera GI.641 i el carrer enric Morera. Es d’esperar que la seva cohesió varií de poc a 
mitjanament consolidada. 
 
3.2. Nivell B: Quaternari 
Correspon a un nivell constituït per un prim estrat de materials colubials provinents del  
massís del Montgrí. Aquests dipòsits estan constituïts per argiles i llims amb presència de 
còdols rodats provinents dels relleus terciaris. El gruix d’aquest nivell es de ordre mètric 
amb un màxim d’uns 10 metres. 
 
3.3. Nivell C: Terciari 
Sota el nivell quaternari si es presenta trobaríem el nivell terciari, consisteix en diferents 
nivells constituïts per intercalacions de gresos, conglomerats i lutites vermelles que 
s’organitzen en capes de potencia mètrica o decimètrica 
 
 
 
 
4. NIVELL FREÀTIC 

 
Donat que no es disposa de sondejos de la zona, no s’ha pogut caracteritzar el nivell 
freàtic de la zona objecte i s’ha pres com a referència els valors esmentats als estudis del 
PLA DE GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL BAIX TER (TORROELLA DE 
MONTGRÍ I PALS, BAIX EMPORDÀ) elaborat en el marc del Projecte LIFE-Natura 
pel Institut d'Ecologia Aquàtica - Dept. Ciències Ambientals de l’Universitat de Girona. 
En aquest treball també s’utilitzen mapes piezomètrics del Geoservei que determinen 
que el nivell freàtic a Torroella de Montgrí es desenvolupa entre les cotes 4 i 8 mt 
sota la superfície. 
Igualment caldria analitzar la presència i efecte de pous de bombament a les proximitats 
de l’àmbit del projecte, que poden afectar al nivell freàtic del mateix. 
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5. CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS DE LA TRAÇA 
 

Per fer la caracterització dels materials de la traça s’haurien de realitzar assajos segons  
les prescripcions de l’Art. 330 del ‘Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)’. Com no tenim possibilitat de realitzar el assajos 
pertinents classifiquem directament totes les unitats de la traça com SÒL o MATERIAL 
INNADECUAT (IN) que no pot constituir base d’explanació, de manera que s’haurà de 
sobre excavar i substituir convenientment per sòls procedents de préstecs amb categoria 
mínima de sòl tolerable (0), segons el PG3. 
. 
La classificació dels sòls com inadequats comporten la seva excavació i transport a 
abocador de residus. No es considera per tant el seu aprofitament a l’obra. 
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APÈNDIX 1.  Estudi Agenda 21 Baix Ter 
 
 
 
 



3. Descripció de l entorn físic 31

 

Agenda 21 del Baix Ter 

3.2. Geologia i geomorfologia 

Les unitats geològiques presents en un territori determinat, com ara el Baix Ter, així com la 
seva expressió morfològica davant els processos d erosió-sedimentació, són les 
responsables finals de quines àrees del territori són les que enregistren una major ocupació 
humana i suporten una major activitat antròpica, i quines no. Per aquest motiu, en els 
apartats següents es caracteritzen les diverses unitats geològiques, i la morfologia resultant, 
en el territori ocupat pels diferents termes municipals.  

3.2.1. Geologia 

Els municipis del Baix Ter se situen en la zona de transició entre el massís de les Gavarres i 
la depressió tectònica de l Empordà. 

Figura 3.2.1. 

Emplaçament geològic dels municipis del Baix Ter. 

 

Font:Mapa Geològic de Catalunya. Història Natural dels Països Catalans.  

Aquesta singularitat del seu emplaçament condiciona les diferents unitats geològiques que hi 
són presents. La tipologia de les unitats geològiques permet distingir tres àrees clarament 
diferenciades en el municipi: el massís del Montgrí, la depressió de l Empordà i el massís de 
les Gavarres. 

Gavarres 

Depressió de 
l Empordà 

Serralada 
Transversal 
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El massís del Montgrí, es desenvolupa a l extrem nord-oriental de la depressió de l Empordà. 
Conforma l extrem SE del mantell de l Empordà i correspon a una unitat estructural alòctona 
que, durant la orogènia alpina, es desplaçà de N a S i encavalcà els materials eocens, que 
constitueixen el reompliment de la conca d avantpaís sudpirinenca. El massís del Montgrí 
està configurat dominantment per materials d edat mesozoica (Triàsic, Juràssic i Cretaci), de 
composició majortitàriament calcària.  

En el Neogen, i com a conseqüència de moviments tardialpins, el mantell de l Empordà es 
va fragmentar en un conjunt de blocs aixecats i enfonsats que van donar lloc a la depressió 
de l Empordà. Durant el Pliocè i el Miocè la depressió s anà reblint dels materials aportats 
pels diferents relleus circumdants, a través de sistemes de ventall al·luvial. Més tard, durant 
el Quaternari, aquests materials van quedar parcialment recoberts per dipòsits d origen 
al·luvial, relacionats amb el règim hidrodinàmic del Ter i del Daró, constituïnt d aquesta 
manera el que es coneix com la plana al·luvial del Baix Ter. 

El massís de les Gavarres en canvi, situat en el límit meridional de la depressió de 
l Empordà, està configurat per un substrat paleogen constituït dominantment per nivells de 
gresos, lutites i conglomerats, els quals es troben parciament recoberts per dipòsits 
quaternaris d origen al·luvial-col·luvial. 

La descripció de cadascuna de les diferents unitats geològiques que conformen el subsòl de 
l àrea del Baix Ter es realitza segons la seva edat, de més antigues a més modernes, 
especificant la seva litologia, així com el seu gruix i àrea d aflorament. Aquestes descripcions 
s han realitzat a partir de la cartografia geològica a escala 1:50.000. No obstant, i atès la 
extensió de l àrea d estudi, el mapa geològic que es mostra (figura 3.2.1) correspon a 
l escala 1:250.000, motiu pel qual algunes de les unitats de menor entitat que es descriuen 
no tenen representació en el mapa.  

a) Unitats triàsiques, juràssiques i cretàciques 

Les unitats triàsiques i juràssiques en l àrea del massís Montgrí són d escasa entitat en tant 
que afloren de manera residual a la vessant sud-oriental del massís del Montgrí i a les Illes 
Medes. El Cretaci, en canvi, es troba representat per una potent sèrie calcària que es 
desenvolupa localment al massís del Montgrí. Es distingeix una unitat basal i una unitat 
superior dipositades en ambients sedimentaris diferents.  

Triàsic (T) 

Argiles amb presència de guixos i cristalls de quars amb intercalacions discontínues de 
carnioles i dolomies. La sèrie aflora incompleta i és discontínua lateralment. El gruix de la 
unitat s interpreta que és hectomètric. Es tracta de fàcies Keuper (Triàsic). 

En l àmbit supramunicipal únicament afloren en superfície a la zona del Cap de la Barra a 
l Estartit i en el sector occidental de les Illes Medes. 
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Juràssic (J) 

Sèrie estratificada de litologia margosa i calcària-margosa de tonalitats blavoses i amb 
pàtina groguenca. Presenten cert contingut faunístic en el què s identifiquen braquiòpodes, 
belemnits, crinoïdeus i lamel·libranquis. La potència de la sèrie s interpreta entorn els 100 m. 
Pertanyen al Juràssic. 

Es desenvolupa localment en el Montgrí, en la vessant litoral, a l àrea del cap de la Barra. 
També s identifica al sector occidental de les Illes Medes.  

Cretaci (C) 

La unitat cretàcica inferior està representada per calcàries bioclàstiques i margocalcàries de 
tonalitas blau-grises. Presenten un important contingut fòssil en què es reconeixen 
orbitolínids, miliòlids, coralls, ostrèids, rudistes i fragments coral·lins. Foren dipositades en 
ambients sedimentaris submareal i escullós. El gruix de la unitat s interpreta que té uns 600 
m i la seva edat és atribuïble a l Albià superior-Cenomanià. 

D altra banda la unitat cretàcica superior està constituïda per nivells estratificats de calcàries 
bioclàstiques grises i margocalcàries amb important contingut faunístic, des de foraminífers 
a coralls, rudistes i algues roges. La seva potència és d ordre hectomètric i s interpreten com 
a fàcies de plataforma proximal i fàcies esculloses amb trànsit a plataforma protegida. La 
seva edat s atribueix al Cenomanià mitjà-Santonià.  

b) Unitats terciàries  

Paleogen 

La unitat paleògena té una presència superficial poc destacada en l àmbit supramunicipal, 
en tant que es desenvolupa en el sector meridional de l àmbit d estudi, on hi ha representada 
la part més superior de la sèrie paleògena de les Pregavarres, constituïda per roques 
atribuïbles al Bartonià i al Priabonià (Eocè). En aquest indret, doncs, les unitats lutecianes i 
bartonianes clàssiques que en altres àrees conformen l Eocè de la serralada Transversal i 
de les Pregavarres, s han de trobar forçosament en profunditat.  

Bartonià (Br) 

La base de la sèrie eocena (bartonià inferior) la constitueixen gresos arcòsics grollers amb 
glauconita. Estan estratificats en nivells mètrics. Es tracta de sediments dipositats en 
ambients sedimentaris somers. La potència màxima de la unitat és d uns 300 m, tot i que 
cap al N disminueix fins als 150 m. Cap al sostre, la unitat està formada per gresos de gra fi 
bioturbats amb tonalitats grises amb intercalacions ocasionals de gresos de gra groller i fins i 
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tot de conglomerats. S interpreten com a plataforma marina oberta. El gruix de la unitat és 
irregular, amb un màxim de 200 m que decreix vers el S. 

En canvi, el Bartonià superior està constituït, a la part basal, per un nivell de marges de 
tonalitats grises que no contenen fauna. La seva potència màxima és de l ordre dels 25 m. 
S interpreta com a fàcies de front deltaic i la seva edat és atribuïble al Bartonià. Es troba en 
contacte transicional amb la unitat Ebv2. Es desenvolupa localment al N i W de Fontanilles, 
en el Puig de la Font Pasquala i la Muntanya dels Grossos. 

Per sobre aquest tram margós es desenvolupen diferents nivells constituïts per 
intercalacions de gresos, conglomerats i lutites vermelles que s organitzen en cicles 
granocreixents i estratocreixents, de potència mètrica a decamètrica. Els còdols són 
dominantment calcaris, quarsítics i metamòrfics. Ocasionalment la unitat presenta 
intercalacions de calcàries i de gresos bioclàstics. El gruix de la unitat és irregular però 
d ordre hectomètric. Es tracta de sediments dipositat en ambient de front deltaic i de plana 
deltaica. Afloren extensament al S i al NW de l àmbit supramunicipal, constituïnt els primers 
relleus de les Pregavarres i es troba parcialment erosionada i recoberta per dipòsits d edat 
quaternària en l àrea de les Pregavarres i en contacte amb els materials mesozoics en el 
massís del Montgrí.  

Priabonià (Pb) 

Aquest unitat la conformen lutites roges i gresos blanquinosos estratificats amb 
intercalacions mètriques de nivells de gresos-conglomerats. Els còdols són dominantment 
calcaris i ocasionalment quarsítics o de roques metamòrfiques. Es tracta de fàcies fluvials. El 
gruix màxim de la unitat s interpreta entorn els 400 m. Es desenvolupa a la Serra de 
Valldavià.  

Neogen 

El Neogen de la depressió del Baix Empordà es troba representat de manera local, per 
dipòsits terrígens d origen al·luvial, tant d edat miocena com pliocena.  

Miocè superior (Mc) 

Està representat per nivells decimètrics de gresos i de conglomerats amb intercalacions 
d argiles de tonalitas groguenques. Els conglomerats estan poc cimentats i els còdols són 
calcaris, sorrencs, granitoïds i fins i tot metamòrfics. S interpreta que la unitat presenta una 
potència màxima de 100-115 m. Representen antics dipòsits de plana al·luvial procedents de 
les Gavarres i se ls atribueix una edat corresponent al Miocè superior. 
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Aquests materials es dipositen de manera discordant respecte el substrat paleogen i per 
sota dels dipòsits al·luvials del Ter i dels seus tributaris.  

Localment es desenvolupen basalts (Bs) amb fenocristalls d olivina que presenten disjunció 
bolar o aspecte bretxoide i prismàtica-bolar. S interpreten com a restes de colades que 
afecten els materials preneògens i que alhora estan recobertes per dipòsits neògens. El 
gruix de la unitat és mètric i la seva edat és miocè superior. 

Aquests materials es localitzen al sector nord-occidental del terme municipal de Rupià i al N 
de Jafre de manera local i, discordantment, per sobre dels materials miocens descrits 
anteriorment.  

Pliocè (Pl) 

Està constituït a la base per sorres de tonalitats groguenques amb algunes intercalacions de 
graves i cap al sostre formada per graves i sorres de granulometria grollera amb un cert 
contingut faunístic. Els còdols són de litologies diverses: quarsítics, granitoïds, calcaris, 
metamòrfics... Representen fàcies distals deltaiques. La seva potència s interpreta d ordre 
mètric, entorn els 40-45 m. S atribueix al Pliocè.  

Aquests materials es desenvolupen al SE de Viladamat.  

c) Unitats quaternàries 

A escala regional, la plana del Baix Ter està formada per un conjunt de dipòsits de rebliment 
de procedència al.luvial associats a la dinàmica hídrica dels corrents superficials, i 
d ambients maresmals, palustres i litorals. També es localitzen dispòsits col·luvials associats 
a processos d estabilització de vessants. La disposició vertical i horitzontal d aquests dipòsits 
permet diferenciar diverses unitats de sedimentació o seqüències deposicionals. 

Els dipòsits quaternaris més representatius en l àmbit supramunicipal corresponen als 
sediments al·luvials de la plana del riu Ter, així com els seus torrents tributaris; en canvi, els 
dipòsits quaternaris col·luvials són d escassa entitat.  

Terrassa alta (Qt2)  

Es tracta d un dipòsit que presenta una certa ordenació cíclica vertical, ja que en la base 
està constituït per graves, les quals vers el sostre passen transicionalment a sorres i, 
finalment, a llims i argiles. El seu gruix és irregular, però pot arribar a assolir un màxim de 20 
m. Topogràficament se situa entre 5 m i 10 m per sobre el curs actual del Ter.  

A pesar que no aflora en superfície, es desenvolupa discordantment sobre del substrat 
neogen i paleogen. 
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Terrassa baixa (Qt1)  

Com en la unitat anterior, la terrassa d edat 1 presenta una ordenació vertical cíclica, ja que 
la part basal es troba formada per sorres i gravetes, que cap al sostre passen a argiles i llims 
amb molt poca proporció de sorra. El gruix màxim que pot assolir aquesta unitat és d uns 9 
m. Aquesta unitat conforma la terrassa baixa del Ter, i el seu contacte amb la terrassa 2 és 
de caràcter erosiu. Es troba topogràficament a uns 4 m per sobre la cota actual del Ter. La 
seva edat s atribueix a l Holocè. 

Es tracta d una unitat poc representativa a tot l àmbit supramunicipal, aflorant localment en el 
marge esquerre del Ter a Colomers i en ambdos marges de la riera de Peratallada.  

Terrassa subactual (Qt0 )  

Està formada per graves, gravetes i sorres que vers la part superior passen transicionalment 
a llims i argiles. Constitueix la terrassa subactual del Ter i es troba topogràficament a uns 2 
m per sobre d aquest. Aquests dipòsits són discordants respecte les terrasses d edat 2 i 1. 
Pot presentar gruixos de fins a 3 m i la seva edat s atribueix a l Holocè. 

Aflora localment en la part interior dels meandres, en el marge esquerre del Ter.  

Dipòsits col·luvials (Qc) 

Aquests dipòsits estan constituïts per argiles i llims amb presència de còdols rodats 
provinents dels relleus terciaris. El gruix d aquests dipòsits tot i ser variable, és d ordre mètric 
a decimètric. La seva edat és atribuïble a l Holocè. 

Tot i que es tracta d una unitat poc representativa en tant que es desenvolupa de manera 
local al peu dels vessants i de manera discordant sobre els materials eocens, pliocens i 
miocens, en el massís del Montgrí presenten un gran desenvolupament en el peu del seu 
vessant.  

Dipòsits al·luvials-col·luvials (Qac) 

Argiles, sorres i llims amb presència d alguns còdols subangulosos/subarrodonits que 
conformen dipòsits d origen al·luvial-col·luvial. Corresponen a dipòsits de con de dejecció 
Presenten gruixos irregulars d ordre mètric a decimètric i pertanyen cronològicament a 
l Holocè-Pleistocè superior.  

En general, són assimilables als dipòsits col·luvials descrits anteriorment, ja que es tracta de 
dipòsits de poca entitat en l àmbit d estudi, que es desenvolupen a peu dels vessants, però 
en contacte lateral amb corrents superficials. En el cas del massís del Montgrí, es localitzen 
especialment al peu del vessant, com a conseqüència del seu desmantellament. 
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Dipòsits de platges (Qp) 

Sorres de granulometries dominantment grollers amb presència de restes de bivalves i 
gasteròpodes marins. Conformen els dipòsits de platges. El seu gruix és irregular i són 
d edat Holocena.  

Es localitzen a les platges de Pals i de l Estartit.  

Dipòsits eòlics (Qe) 

Es tracta de dipòsits de sorres de granulometries fines a mitjanes que donen lloc a dunes de 
diferent tipologia: degradades antròpicament (Sant Llorenç de les Arenes i Foixà), fixades 
per la vegetació (zona del Montgrí), degradades i associades a meandre (centre de la plana 
al·luvial del Baix Ter), dunes litorals antigues (Masos de Pals) i/o dunes litorals actuals com 
les de la platja de Pals. Presenten potències irregulars i la seva edat és atribuïble a l Holocè.  

Dipòsits palustres (Qpl) 

Dipòsits constituïts per argiles i llims amb nivells de sorres mitjanes-grolleres de tonalitats 
negroses per la presència d un alt contingut en matèria orgànica vegetal. Es tracta de 
sediments dipositats en medis palustres. El seu gruix és irregular i d ordre mètric. La seva 
edat és atribuïble a l Holocè recent. 

Es localitzen de manera local a la zona dels aiguamolls i l estany de Pals. Un cas particular 
és l antic estany d Ullastret que denota un ambient palustre de caràcter endorreic.  

Dipòsits de llera fluvial antiga (Qllf) 

Sorres de granulometria mitjana a grollera que constitueixen dipòsits en forma de barres de 
meandre. El seu gruix màxim és d uns 7-8 m i la seva edat és atribuïble a l Holocè recent. 

Aquests dipòsits es localitzen al llarg de la plana al·luvial i es corresponen amb els antics 
traçats del Ter i del Daró.  

Dipòsits de plana al·luvial (Qpa) 

Es tracta de dipòsits constituïts per argiles, sorres i llims que són el resultat del reompliment 
de la plana del Ter. Aquests dipòsits, lateralment es correlacionen amb les terrasses d edat 
1 i 2 del Ter. S intepreta que el seu gruix total pot assolir els 40 m. Aquests sediments 
s atribueixen a l Holocè recent. 
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Correspon a la unitat quaternària més ben desenvolupada dins l àmbit supramunicipal i es 
localitza a tota la plana al·luvial del Baix Ter.  

Dipòsits actuals i subactuals de fons de llera i de barres fluvials (Qt0) 

Són els dipòsits quaternaris sorrencs més recents en els quals s inclouen tant els sediments 
dipositats en el fons de les lleres com els que conformen les barres longitudinals, 
transversals i laterals del riu. Estan formats per sorres de granulometria de fina a mitjana 
amb presència de llims i argiles i de manera aïllada per graves i gravetes. Presenta gruixos 
irregulars, però pot assolir els 2-3 m. Cronològicament corresponen a l Holocè recent.   

Figura 3.2.1. 

Mapa geològic de l àmbit supramunicipal. 

 

Font: Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:250.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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3.2.2. Geomorfologia 

La distribució espacial de les unitats geològiques prèviament descrites en els apartats 
anteriors és la que condiciona la morfologia del territori d estudi. Per aquest motiu, les grans 
unitats geomorfològiques que configuren la zona del Baix corresponen a la depressió de 
l Empordà, el massís del Montgrí i a les Pre-Gavarres. 

Des del punt de vista morfològic i geodinàmic, es pot diferenciar:  

un extrem NE dominat pel massís del Montgrí, amb una cota màxima de 317 m s.n.m. 
corresponent al Montplà, 

un extrem NW de suau relleu, constituït per la serra de Valldavià, amb una cota màxima 
de 173 m s.n.m. al Puig de Valldebià, 

un sector central corresponen a una àrea deprimida que conforma la plana al·luvial del 
Baix Ter, amb uns valors mitjans de cota topogràfica compresos entre els 0 m i 25 m 
s.n.m., i 

un sector meridional limitat pel massís de Begur i els primers relleus del massís de les 
Gavarres amb una cota màxima de 224 m en el Quermany Gros. 

A grans trets, es diferencia un sector central que ocupa la zona més planera, amb pendents 
pràcticament horitzontals, i solcada pel riu Ter, que esdevé en l eix vertebrador del territori 
d estudi. Al NW i al S de la depressió, en canvi, es localitzen suaus relleus, amb pendents 
d entre el 5% i el 10%, que drenen les seves aigües a través de diverses rieres i torrents

 

cap al Ter i el Daró. I finalment es distingeix, una façana litoral, que s estén des de cala 
Montgó a l Estartit fins a la platja de Pals, caracteritzada per una costa accidentada amb 
nombrosos penya-segats vers el N, que cap al S, esdevé en extenses platges, cordons de 
dunes i maresmes. 

La morfologia del territori condiciona sens dubte la seva ocupació. Per aquest motiu, els 
principals assentaments poblacionals se situen al llarg de la plana del Baix Ter, en detriment 
de les àrees muntanyoses. A més, la presència de corrents superficials ben desenvolupats i 
d entitat com és el cas del Ter

 

i una major disponibilitat d aigua en el subsòl són les 
darreres responsables de l establiment de nuclis de població aprop d aquests cursos hídrics, 
però alhora situats adalt dels turons i allunyats de les àrees inundables. 

Un tret característic de l ocupació de la plana del Baix Ter és l assentament en forma de 
petits nuclis que en la majoria dels casos no superen els 500 habitants, a diferència de la 
costa, que acull les densitats més elevades de població, com és el cas dels municipis de 
Torroella de Montgrí i de Pals. No obstant, durant els darrers 15 anys, aquests nuclis 
secundaris i, especialment els més propers a la costa, estant experimentant un important 
creixement motivat per l auge de les anomenades segones residències. 
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3.3. Sòls 

El sòl es defineix com la capa superficial, disgregrada i de gruix variable que cobreix les 
roques de l escorça terrestre. L home des de sempre ha utilitzat els sòls per a diferents usos: 
agropecuari, forestal, per assentaments antròpics (edificacions, jardins, abocadors...) i 
serveis (transport i comunicacions), i fins i tot, com a font de recursos minerals i de materials 
de construcció... Per aquest motiu, la seva planificació i gestió es considera fonamental per 
al seu ús sostenible. 

La caracterització dels sòls en l àrea del Baix Ter s ha realitzat a partir de la informació 
disponible per part de la Secció d Avaluació dels Recursos Agraris pertanyent al Servei de 
Producció Agrícola de la Subdirecció General d Agricultura, del Departament d Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP). 

En l actualitat, des del DARP s està elaborant el Mapa de Sòls de Catalunya i, malgrat que 
encara no està cartografiat tot el territori català, no totes les àrees cartografiades estan 
publicades. Aquest és el cas del Baix Ter, en què s ha treballat a ambdos marges del Ter. 
L escala de treball en aquest mapes és la 1:25.000. 

Aquest tipus de cartografia té com a objectiu el disposar d un estudi de base per a 
l avaluació dels sòls envers els diferents usos. Més concretament es tracta de disposar 
d una eina que ajudi als pagesos i als tècnics a determinar els diferents tipus de sòl i les 
seves propietats. 

El mapa de sòls del marge esquerre del Ter es va elaborar l any 1993 i integra diversos 
municipis de l Alt i Baix Empordà; no obstant, en l àrea que ens ocupa, es troben inclosos 
Colomers, Jafre, Verges, la Tallada d Empordà, Bellcaire d Empordà, Albons, Ullà, Torroella 
de Montgrí i Viladamat. D altra banda, el mapa de sòls corresponent al marge dret del Ter, 
es va realitzar l any 2002 i engloba els municipis de Fontanilles, Gualta, Pals, Palau-sator, 
Serra de Daró i Ullastret. Per contra, no estan cartografiats els sòls dels municipis de Foixà, 
Garrigoles, Parlavà, Rupià, Ultramort i Vilopriu. Atenent a que els dos projectes estan 
espaiats en el temps i que l equip redactor és diferent, les descripcions són sensiblement 
diferents. 

Com en el cas de l apartat de geologia, els sòls desenvolupats en els municipis del Baix Ter 
es poden agrupar en grans àmbits, atenent a les grans unitats fisiogràfiques identificades en 
el territori d estudi (vegeu figura 3.3.1).  
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3.3.1. Tipologies de sòls identificades en l àmbit del Baix Ter 

En el marge dret del Ter es distingeixen els següents tipus de sòl:  

Sòls de la conca hidrogràfica del Daró 

En general es tracta de sòls moderadament profunds a profunds, imperfectament drenats i 
amb textura superficial argil·lo-llimosa, franco-arenosa i textura subsuperficial variable. Són 
sòls no salins o lleugerament salins i no o poc sòdics. Pendents generals molt suaus.  

Sòls de les dunes interiors i del cordó litoral 

Són sòls moderadament profunds, de drenatge ràpid i de textura superficial areno-franca i 
subsuperficial grossa. No salins i no sòdics. Pendents generals de molt suaus a moderats.  

Sòls de l interfluvi dels rius Daró i Ter, desenvolupats sobre materials detrítics 

Corresponen a sòls profunds, moderadament ben drenats, de textura superficial franca, 
franco-arenosa i franco-llimosa i textura subsuperficial mitjana a moderadament grossa. No 
salins o lleugerament salins i no sòdics. Pendents generals molt suaus.  

Sòls dels relleus calcaris interiors 

a. Sòls desenvolupats sobre roques terciàries de ciment calcari (calcàries, margues, gresos 
i conglomerats) 

Sòls moderadament-poc profunds, ben drenats, de textura superficial franca i franco-
llimosa/argilosa i textura subsuperficial mitjana a grossa. No salins. Pendents generals 
suaus. 

b. Sòls desenvolupats sobre roques quaternàries de ciment calcari (travertí) 

Sòls moderadament-poc profunds, ben drenats, de textura franca i franco-arenosa i textura 
subsuperficial moderadament grossa. No salins. Pendents generals suaus.  
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Sòls de la Serra de Begur 

a. Sòls desenvolupats sobre dipòsits al·luvials i col·luvials de vessants 

Sòls poc-moderadament profunds, moderadament ben drenats, de textura superficial franco-
arenosa i subsuperficial moderadament grossa. No salins. Pendents generals de moderats a 
forts. 

b. Sòls desenvolupats sobre dunes 

Sòls moderadament profunds, de drenatge ràpid i amb textura superficial arenosa i 
subsuperficial grossa. No salins. Pendents generals variables. 

c. Sòls desenvolupats sobre roques calcàries terciàries del Lutecià i Cambrià 

Sòls profunds, ben drenats de textura variable. Pendents generals variables. 

d. Sòls desenvolupats sobre roques terciàries de l Eocè 

Sòls de profunditat variable, ben drenats i de textura variable. No salins. Pendents generals 
de suaus a moderats. 

e. Sòls desenvolupats sobre alteracions hidrotermals de roques terciàries 

Sòls poc profunds, ben drenats de textura variable. No salins. Pendents generals moderats.  

Altrament, en el marge esquerre del Ter es diferencien les següents tipologies de sòls:  

Sòls de la Serra de Valldevià 

Sòls poc profunds de textura mitjana amb freqüents elements grossos. Pendents generals 
variables, de suaus a moderats.  

Sòls de peu de mont de la Serra de Valldevià 

Es tracta de sòls de moderadament profunds a molt profunds, de textura variable. No salins i 
pendents generals suaus.  
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Sòls de la muntanya del Montgrí 

Sòls en general poc profunds a voltes profunds, de textura mitjana amb elements grossos. 
No salins. Pendents generals de moderats a forts.   

Sòls de peu de mont del Montgrí 

Sòls de profunditats variables, de textura mitjana amb freqüents elements grossos. No 
salins. Pendents generals moderats.  

Sòls del delta i de la plana al·luvial 

a. Sòls de moderadament profunds a profunds, imperfectament drenats, de textura fina i 
sense elements grossos (argil·lo-llimosa i franco-llimosa). Pendents generals suaus. 

b. Sòls profunds, ben drenats i de textura fina, sense elements grossos (franco-llimosa i 
franco-arenosa). Lleugerament salins. Pendents generals suaus. 

c. Sòls moderadament profunds, escassament drenats i de textura fina. Lleugerament 
sòdics. Pendents generals suaus. 

d. Sòls profunds, imperfectament drenats, de textura moderadament grossa (franca, franco-
arenosa i franco-argil·losa). No salins i en alguns casos lleugerament sòdics. Pendents 
generals suaus.  

A grans trets, els anomenats sòls de muntanya, acostumen a ser sòls poc profunds, amb 
punts d aflorament rocós i desenvolupats en àrees de pendent, que actualment estan 
ocupades per masses forestals de tipologia diversa.  

Els sòls de les àrees al·luvials, en canvi, presenten un drenatge mitjà donada la seva textura 
fina amb elements grollers no salins i amb una capacitat de retenció d aigua mitjana-baixa. 
Aquests sòls, desenvolupats majoritàriament en àrees planeres, són aptes per a l agricultura 
amb motiu de la seva capacitat de retenció d aigua mitjana, i al fet d ocupar zones pròximes 
als corrents superficials d aigua amb recursos hídrics subterranis de cert cabal.  
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Figura 3.3.1. 

Localització de les principals tipologies de sòls en l àmbit del Baix Ter.  

Font: Elaboració pròpia a partir de l extrapolació de les dades disponibles i del mapa geològic. 

Llegenda
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present document pretén definir la climatologia, hidrologia i drenatge necessaris per la 
redacció del projecte de la Nova Estació d’Autobusos de Torroella de Montgrí.  
 
Conceptualment, el sistema de drenatge de la nova estació d’autobusos es dissenya 
tenint en consideració criteris de drenatge urbà (embornals, pous, etc.), atès que es 
connecta a la xarxa de clavegueram existent al municipi. 
 
 
2. CLIMATOLOGIA 
 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural, raó per la qual esdevé 
d’interès en l’estudi de l’estat inicial del medi. És un factor que determina la 
geomorfologia, la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial 
faunístic i condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part de l’home. 
 
L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més 
favorables per a la construcció de l’obra. 
 
La situació de Catalunya i la seva orografia determinen una gran varietat climàtica, 
l’origen de la qual es fonamentalment el fort gradient pluviomètric i tèrmic. En general  el 
clima es caracteritza per les importants amplituds tèrmiques. 
 
Situada al vessant sud del massís del Montgrí, Torroella de Montgrí es troba a la plana 
empordanesa. Té un clima mediterrani, amb trets característics de la zona litoral. 
Tèrmicament els hiverns són freds ,amb temperatures entre 8 i 10 ºC de mitjana, i els 
estius calorosos, entre 23 °C i 24 ºC de mitjana.. La mitjana anual és de 15,5º C. 
 
Aquí, la Tramuntana -vent del nord-, és el dominant i més característic, però mantenint un 
pols amb el Garbí -sudoest-, que tot i no superar-la en intensitat, sí la sol igualar en 
presència. La velocitat mitjana del vent és de 6 km/h, amb puntes que ronden i poden 
sobrepassar els 100 km/h. 
 
El règim de precipitacions es caracteritza per la seva irregular distribució, com correspon 
al clima mediterrani. Les quantitats més significatives es recullen en situacions de llevant 
(est), les quals incrementen notablement el cabal del riu Ter. La precipitació mitjana anual 
està compresa entre els 550 mm i 600 mm, mentre que l’índex màxim pluviomètric en 24 
h és de 218,8 mm. Els màxims solen enregistrar-se a la tardor i els mínims a l’estiu. 
 
De tardor  a primavera es produeixen de promig uns trenta dies de gelada. La humitat 
relativa mitjana és del 78%, i la pressió atmosfèrica equivalent al nivell de mar, en promig 
també, de 1015 mb.  
 
A la següent taula s’inclouen els principals valors de les principals variables climàtiques, 
obtingudes a partir de la sèrie de dades de l’estació situada a l’Estartit, pertanyent al 
servei meteorològic de Catalunya amb les dades recollides entre 1971 i 2000. 
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3. HIDROLOGIA 

 

3.1. Introducció 
 
L’Estudi Hidrològic té com objecte fonamental la determinació de la pluviometria de la 
zona, determinant mitjançant diversos mètodes la precipitació associada als diferents 
períodes de retorn, triant la més adequada per la utilització en els diferents càlculs a 
realitzar. 
 
3.2. Període de retorn (T) 
 
La zona objecte del present projecte es situa dintre de zona urbana totalment 
consolidada, no existint cap conca d’aportació externa o corrent natural que travessi la 
zona d’actuació. Degut a això la xarxa de sanejament es dissenya per la pluja associada 
a un període de retorn de 10 anys seguint les indicacions de ”Recomanacions per a la 
Redacció de Projectes de Sanejament de la Comarca” de l’antiga Corporació 
Metropolitana de Barcelona. 
 
3.3. Precipitació de càlcul (Pd) 
 
Les pluges, tenen un caràcter estocàstic per la qual cosa es poden tractar com una 
variable aleatòria. 
 
Per tant, si es considera el valor de la precipitació diària Pd, la precipitació diària (Pd)T 
associada a un període de retorn de T anys es defineix com a la precipitació diària que té 
una probabilitat d’ésser superada per la precipitació màxima anual Pd en un any 
qualsevol de: 
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Per a l’obtenció dels valors de precipitació diària de projecte s’ha consultat la Publicació 
del Ministeri de Foment “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, 1999. 
 
 
Publicació del Ministeri de Foment 
 
El mètode utilitzat pel Ministeri de Foment és la distribució SQR-ET màx . Els passos a 
seguir per a aquesta publicació són: 
 

 Localització del punt geogràfic de la zona de projecte: Torroella de Montgrí 
 

 
 

 Estimació mitjançant les isolínies representades del coeficient de variació Cv i del 
valor mig P, de la màxima precipitació diària anual: P=80  mm/dia i Cv=0,46. 

 
Per als diferents períodes de retorn s’obté el valor del coeficient d’amplificació Kt 
mitjançant la utilització de la taula de valors KT que la publicació porta: K5=1,278, 
K10=1,564, K25=1,961,K50=2,281, K100=2,632, K500=3,494. 
 

 Realització del producte del factor d’amplificació KT i el valor mig P, obtenint la 
precipitació diària màxima associada al període de retorn considerat. 

TT KPP  
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FACTOR D’AMPLIFICACIÓ Kt (T,Cv) 

Cv 
Període de retorn (anys) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

0,30 0,935 1,194 1,377 1,625 1,823 2,022 2,251 2,541 

0,31 0,932 1,198 1,385 1,640 1,854 2,068 2,296 2,602 

0,32 0,929 1,202 1,400 1,671 1,884 2,098 2,342 2,663 

0,33 0,927 1,209 1,415 1,686 1,915 2,144 2,388 2,724 

0,34 0,924 1,213 1,423 1,717 1,930 2,174 2,434 2,785 

0,35 0,921 1,217 1,438 1,732 1,961 2,220 2,480 2,831 

0,36 0,919 1,225 1,446 1,747 1,991 2,251 2,525 2,892 

0,37 0,917 1,232 1,461 1,778 2,022 2,281 2,571 2,953 

0,38 0,914 1,240 1,469 1,793 2,052 2,327 2,617 3,014 

0,39 0,912 1,243 1,484 1,808 2,083 2,357 2,663 3,067 

0,40 0,909 1,247 1,492 1,839 2,113 2,403 2,708 3,128 

0,41 0,906 1,255 1,507 1,854 2,144 2,434 2,754 3,189 

0,42 0,904 1,259 1,514 1,884 2,174 2,480 2,800 3,250 

0,43 0,901 1,263 1,534 1,900 2,205 2,510 2,846 3,311 

0,44 0,898 1,270 1,541 1,915 2,220 2,556 2,892 3,372 

0,45 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433 

0,46 0,894 1,278 1,564 1,961 2,281 2,632 2,983 3,494 

0,47 0,892 1,286 1,579 1,991 2,312 2,663 3,044 3,555 

0,48 0,890 1,289 1,595 2,007 2,342 2,708 3,098 3,616 

0,49 0,887 1,293 1,603 2,022 2,373 2,739 3,128 3,677 

0,50 0,855 1,297 1,610 2,052 2,403 2,785 3,189 3,738 

0,51 0,883 1,301 1,625 2,068 2,434 2,815 3,220 3,799 

0,52 0,881 1,308 1,640 2,098 2,464 2,861 3,281 3,860 

 

 

En el cas del present projecte, i tenint en consideració un període de retorn de 10 
anys s’ha considerat com a Pd de disseny 125 mm/dia. 
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3.4. ESTUDI HIDRÀULIC 
 
3.4.1 Introducció 
 
A les xarxes de sanejament unitàries, una única xarxa de col·lectors és l’encarregada de 
recollir i transportar la suma dels cabals corresponents a les aigües pluvials caigudes 
sobre els vials i les cobertes dels edificis, i les aigües residuals (de tipus domèstic, en 
aquest cas) generades dintre de l’àmbit del projecte. En aquest tipus de xarxa, la 
dimensió dels elements de drenatge ve determinat pel cabal punta d’aigües pluvials i no 
pel cabal de residuals, donada la seva poca quantia d’aquest envers els de pluvials. 
 

 
3.4.2 Càlcul cabals aigües pluvials (Qp) 
 
Existeixen diversos mètodes pel càlcul del volum de les aigües pluvials (tots ells 
aproximats) a partir de les dades de pluja contemplades al punt anterior. 
 
Al present Annex, el càlcul dels cabals de pluja es realitza a partir del mètode 
hidrometeorològic, atès que es el recollit a la Instrucció 5.2-IC “Drenaje Superficial. 
Aquest mètode és vàlid per a conques petites (a la Instrucció es defineix com a conca 
petita aquelles que tenen un temps de concentració inferior a 6 hores) 
 
El mètode racional es una variació del mètode hidrometeorològic, en el qual s’aplica una 
intensitat de precipitació mitja a tota la conca i en el qual es transforma la pluja en 
escorrentia mitjançant la següent expressió: 
 

6.3

AIC
Q tm  

 
On: 
 

A (km2) = Superfície de la conca afluent al punt on es vol conèixer el cabal 
circulant. 

Itc,T (mm/h) = Intensitat de la pluja associada a un període de retorn donat (T) per 
una duració corresponent al temps de concentració tc per tal d’assolir 
el cabal màxim (la intensitat de la pluja disminueix amb la seva duració 
total). 

Cm= Coeficient d’escorrentia mig, que correspon a la relació entre la 
quantitat de pluja i la quantitat d’aigua d’escorrentia  en el àrea A 
durant el temps de concentració . 

Q (m3/s)= Cabal de sortida de la conca. 
 
Les superfícies d’aportació han estat mesurades directament sobre els fitxers informàtics 
amb la cartografia i/o topografia del projecte, havent-se dividit aquesta en totes les 
conques parcials necessàries, corresponents a cada punt d’incorporació a la xarxa. 
 
Per cadascuna de les conques o subconques considerades s’ha determinat: 
 

 Usos del sòl en cada conca o subconca. 

 Àrees parcials de cada subconca o conca amb coeficient d’escorrentia diferent 
(zona verda, paviment, etc.). 
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Coeficient mig d’escorrentia (Cm) 
 
A partir dels usos del sòl i la superfície de les conques vessants a un punt de la xarxa, 
s’ha calculat el coeficient mig d’escorrentia de la conca afluent segons l’expressió: 
 

A

Ac
C

jj

m

 
 
on Cj y Aj son els coeficients d’escorrentia i les seves superfícies respectives a 
cadascuna de les àrees parcials de la que es compon l’Àrea total (A), conca afluent al 
punt d’estudi. Els valors adoptats al present projecte pels coeficients d'escorrentia 
associats als diferents usos del sòl han estat els següents: 
 

US DEL SÒL Cj 

Vialitat (paviments i voreres) 1,00 – 95 

Coberta estació 1,00 

Zones Verdes 0,50 

 
Temps de Concentració (tc) 
 
El temps de concentració es el temps que triga una gota d’aigua que cau en el punt més 
llunya de la conca o subconca, en arribar al punt on es vol conèixer el cabal. El cabal 
màxim es produeix quan el temps de durada d’un xàfec es igual o superior al temps de 
concentració. 
 
En el nostre cas, el valor habitual proposat per la normativa, donat que és una zona 
poblada amb pendents suaus, acostuma a estar entre 10 i 15 minuts. 
 
En el cas del present projecte s’ha considerat un temps de concentració de 10 
minuts (0,166 hores). 
 
 
 
Període de Retorn (T) 
 
Tal i com ja s’ha indicat al present Annex, la zona objecte del projecte es situa dintre de 
zona urbana totalment consolidada, no existint cap conca d’aportació externa o corrent 
natural que travessi la zona d’actuació, degut a això la xarxa de sanejament s’ha 
dissenyat per la pluja associada a un període de retorn de 10 anys seguint les 
indicacions de ”Recomanacions para la Redacció de Projectes de Sanejament de la 
Comarca” de la Corporació Metropolitana de Barcelona,  
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Intensitat de precipitació (It,T) 
 
La intensitat de precipitació es calcula a partir de la precipitació diària de projecte 
associada al període de retorn considerat (en aquest cas Pd=125,00 mm per T=10 anys) i 
del temps de concentració, de forma que: 
 

Id

I

I
I

T

d

t 1

)529,2529,3( 1,0

 
 
On: 
 

It (mm/h) = Intensitat  mitja de precipitació, corresponent al període de retorn 
considerat i a un interval igual al temps de concentració. 

Id (mm/h) = Intensitat  mitja diària de precipitació, corresponent al període de retorn 
considerat i que val Pd/24. 

I1 (mm/h) = Intensitat horària de precipitació. 
t (hores) = Duració de la pluja, igual al temps de concentració. 

 
A la pràctica, la relació I1/Id ha estat estudiada per diversos punts d'Espanya, de forma 
que la Norma 5.2-I.C. ''Drenaje Superficial'', publica uns mapes d'isolínies I1/Id, on es pot 
amidar per a la zona de projecte un valor igual a 11. 
 
Obtenim la simplificació: 
 

diammIt /  92,15411
24

150 )
60

10
529,2529,3(

1,0

 

 
A continuació s’inclouen les corbes IDF indicades anteriorment. 
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Amb les dades anteriors, podem calcular el valor del cabal punta mitjançant  
 

6.3

AIC
Q tm  

 
A mesura que l’aigua circula per la xarxa de col·lectors, el temps de concentració es va 
incrementant, al tenir en consideració el temps que l’aigua triga en arribar a la secció de 
control a través del sistema de col·lectors, reduint-se per tant el valor de la intensitat de 
càlcul a cada tram de col·lector estudiat, aigües avall de la seva capçalera. 
 
3.4.3 Càlcul cabals aigües residuals (Qn) 
 
El càlcul dels cabals de residuals s’ha obtingut aplicant els criteris del Codi Tècnic en 
l’edificació DB HS-5. El cabal punta estimat a estat de 10 l/s. 
 
El disseny de la xarxa de residuals s’ha obtingut aplicant els criteris del Codi Tècnic en 
l’edificació DB HS-5. El dimensionat de la xarxa, segueix la següent taula: 
 

Tipus d’aparell Unitats de Desaigua Φ Mínim der. Individual (mm) 

Lavabo 2 40 

Vàter amb cisterna 5 100 

Abocador 8 100 

Bunera Sifònica 3 50 

 
Els aparells sanitaris se situaran buscant l’agrupació al voltant del baixant, amb les tasses 
a una distància màxima d’1 metre, els aparells porten sifons individuals. 
 
Es preveuen pericons a la xarxa soterrada, situats en els punts de la xarxa a on es poden 
produir problemes i a on es faciliti el registre de la xarxa. 
 
La connexió a la xarxa es fa segons la CTE DB-HS5 i els reglaments locals, amb la 
inclusió d’un pericó sifònic registrable a la sortida de la xarxa de l’edifici. 
 
El sistema de càlcul utilitzat és el marcat per la CTE DB-HS5, tant en diàmetres de 
conductes, com per l’evacuació de cobertes. 
 
Els conductes són de PVC, totes les conduccions de la xarxa de desguàs horitzontal són 
soterrades, amb un pendent mínim d’1% i aquesta xarxa va protegida amb formigó pobre. 
 
Els pericons són fets in situ amb obra ceràmica. 
 
A la documentació gràfica s’adjunta un esquema amb dimensionat i recorregut de tota la 
xarxa. 
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3.5. CÀLCUL COL·LECTORS 
 
3.5.1 Introducció 
 
La xarxa de sanejament adoptada consisteix bàsicament en: 
 

1. Una canonada longitudinal de recollida de l’aigua que escola per superfície (inclòs 
la marquesina), captada pels embornals i les baixants. 

2. Una escomesa de residuals, de connexió entre l’estació d’autobusos i la xarxa 
existent a la carretera de la Bisbal d’Empordà a Sant Sadurní de l’Heure. 

 
La capacitat hidràulica d’un col·lector es funció de: 
 

- Pendent del col·lector. 
- Diàmetre del col·lector. 
- Característiques del material del col·lector. 

 
En principi per tal de determinar la secció del col·lector idònia en cada tram es precís tenir 
determinat el cabal de disseny (segons els criteris exposats al punt anterior), la pendent 
del tram i tenir definits uns límits per la velocitat de circulació de l’aigua. 
 
Per tal d’estimar la capacitat hidràulica dels col·lectors s'utilitza la fórmula de Manning-
Strickler, la qual relaciona la secció de pas del conducte amb el cabal drenat i la velocitat 
mitja de circulació, d'aquesta forma s'obté el primer dimensionament dels col·lectors. En 
el disseny dels col·lectors s’ha tingut en compte la seva secció hidràulica útil i no el seu 
diàmetre comercial, atès que en el cas de col·lectors de material plàstic com es el cas del 
PEAD o el PVC el diàmetre comercial es correspon al diàmetre exterior i per tant aquest 
es superior al útil hidràulicament. 
 
La fórmula Manning-Strickler té l'expressió: 
 

SVQ
 

 

2

1

3

21
JR

n
V h

 
 

On: 
 
 Q (m3/s) = Cabal desguassat. 
 v (m/s) = Velocitat mitja de circulació. 
 S (m2) = Secció mullada. 
 Rh (m2/m)= Radi hidràulic. 
 J (m/m) = Pendent longitudinal en tant per u. 

  =  Coeficient de rugositat de Manning en funció del material. 

    = 0,007 per conductes de material plàstic 

    = 0,014 per conductes de formigó 
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3.5.2 Càlcul d’elements de drenatge 

 

A continuació s’ha procedit a calcular la capacitat hidràulica del tub de formigó a 
emprar per a drenar les aigües recollides. S’ha aplicat la fórmula de Manning 
anterior, utilitzant un coeficient de 0.015, tenint en compte que es tracta d’una 
conducció tancada i que per tant es preveu que, amb un manteniment adequat, no 
hagi de perdre capacitat hidràulica. 

 

L’aplicació d’aquesta fórmula dóna un cabal de 0.361 m3/s, suficient per a 
desaiguar la conca objecte d’estudi mitjançant el tub de polietilé de 315 mm. 

 
 
3.6. ELEMENTS DE DRENATGE I MATERIALS 
 
3.6.1 Col·lectors i escomeses 
 
Els trams de claveguera entre pous de registre seran rectes i amb pendent constant entre 
pous. 
 
El diàmetre mínim de col·lector adoptat per tal de minimitzar el risc d’obturació de la xarxa 
ha estat de Ø315 mm en el cas del col·lectors que recullen l’aigua de l’àrea de l’estació. 
Aquests col·lectors es troben amb el col·lector provinent del carrer Garbí que te un 
diàmetre mínim de Ø400 mm. 
 
 
El diàmetre projectat per les escomeses dels embornals és de Ø250 mm, valor habitual 
en elements d’aquestes característiques. 
 
3.6.2 Pous de registre 
 
Les tapes dels pous de registre situades a calçada s’han projectat de fosa dúctil 
normalitzada per a 40 Tn.(D-400), amb la inscripció de CLAVEGUERAM i AJUNTAMENT 
DE TORROELLA DE MONTGRÍ. El diàmetre interior lliure dels pous serà de 100 cm, 
amb pas de 80 cm. 
 
La col·locació de les tapes es farà de tal forma que la frontissa quedi sempre a la part alta 
de la direcció del pendent, per tal que tornin a tancar per gravetat, si es produís la seva 
obertura per l’entrada en càrrega de la xarxa. 
 
Els pous de registre es podran executar amb anells prefabricats de formigó de Ø1000 mm 
amb reductor superior, o mitjançant obra de fàbrica amb planta quadrada (interior d’1x1 
metres), executats amb paret de 15 cm de maó calat, anant arrebossats i lliscats 
interiorment. Quan la cota de la conducció d’entrada i de la de sortida és coincident, s’ha 
donat continuïtat amb mitja canya. Quan hi ha un ressalt entre la conducció d’entrada i la 
de sortida, la base del pou de registre s’ha previst a la cota de la conducció de sortida, 
per tal d’evitar així l’acumulació de residus. 
 
Els pates s’han projectat d’acer recobert de polipropilè, de color taronja i a una distància 
entre ells de 35 cm. 
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3.6.3 Embornals i reixes 
 
Els embornals de calçada seran de tipus no sifònic (atès que la xarxa és separativa), amb 
reixa de fosa dúctil d’acord amb la norma EN-124 de la classe C-250 amb marc de 10 cm. 
Aquestes reixes s’enrasaran amb les vorades de forma que no quedi cap espai entre tots 
dos elements. Atès les reduïdes pendents de la zona (<2%), no s’ha considerat necessari 
disposar dos embornals continus. 
 
3.6.4 Rases 
 
Atesa l’escassa profunditat de les rases necessàries per tal d’executar la xarxa de 
col·lectors, el present projecte no contempla de forma general l’entibació de les mateixes, 
tot i que podria arribar a ser necessari de forma puntual, ja sigui per la proximitat del 
trànsit a la rasa, o per condicionants geotècnics no determinats al projecte 
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CLIMATOLOGIA. EL BAIX EMPORDÀ. 1971-2000 
 
El clima del Baix Empordà és Mediterrani Litoral Nord, si bé localment a l’interior té característiques d’un 
clima Mediterrani Prelitoral Nord. La distribució de la precipitació és bastant regular al llarg de tot l’any, 
tot i que hi ha un màxim força destacat a la tardor, amb un total anual escàs. El règim tèrmic a l’estiu és 
relativament calorós, mentre que a l’hivern és moderat, essent gairebé suau a la costa nord. Així, 
l’amplitud tèrmica anual és baixa. Només es consideren àrids els mesos de juliol i agost. A més, el 
període amb probabilitat de glaçades només queda comprès entre els mesos de novembre i març. 

 

PPTx24h: 217,8 mm (10/10/1994)
Règim: TPHE

Txx: 35,6 ºC (10/08/1994)
Txxm: 24,3 ºC
Txm C: 26,6 ºC (juliol)
Txm: 19,2 ºC
AT: 14,2 ºC
Tnm: 11,8 ºC
Tnm F: 4,8 ºC (gener)
Tnnm: -1,8 ºC
Tnn: -7,1 ºC (15/01/1985)

Gp GpdG = 0

EM: l’Estartit
Comarca: el Baix Empordà

NT: 25 anys NPPT: 25 anys
Tmm: 15,5 ºC  PPTm:  605,5 mm
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G F M A M J JL A S O N D

PPT (mm)T (ºC)

 
 

G F M A M J JL A S O N D ANY
Tmm 8,8 9,6 11,5 13,2 16,4 20,0 23,0 23,1 20,4 16,7 12,4 10,1 15,5
Txx 21,2 21,0 26,8 26,3 29,5 33,2 34,3 35,6 34,5 29,6 23,5 23,1 35,6
dia 18/01/2000 27/02/1978 10/03/2000 03/04/1998 12/05/1979 13/06/1981 07/07/1982 10/08/1994 25/09/1983 03/10/1997 05/11/1985 16/12/1989 10/08/1994
Txxm 18,1 18,7 21,4 22,1 25,3 29,3 31,0 30,9 29,0 25,4 21,2 19,5 24,3
Txm 12,9 13,5 15,4 16,9 20,0 23,5 26,6 26,6 24,1 20,3 16,2 14,1 19,2
Tnm 4,8 5,6 7,6 9,4 12,9 16,6 19,4 19,5 16,8 13,1 8,7 6,1 11,8
Tnnm -0,5 0,1 2,0 4,2 7,8 12,4 15,1 15,1 11,6 7,4 2,1 0,1 -1,8
Tnn -7,1 -4,0 -1,4 1,2 3,5 7,7 11,3 11,2 8,3 4,6 -2,7 -4,2 -7,1
dia 15/01/1985 11/02/1986 03/03/1988 01/04/1977 05/05/1977 07/06/1984 10/07/1980 23/08/1977 27/09/1979 24/10/1991 30/11/1978 02/12/1980 15/01/1985
PPTm 54,6 37,1 43,1 49,1 58,1 40,8 26,7 38,2 46,0 106,8 63,1 41,7 605,5
PPTx24h 97,0 52,0 41,1 101,0 108,0 77,2 77,0 67,1 69,5 217,8 63,9 61,7 217,8
dia 06/01/1977 03/02/1998 01/03/1993 23/04/1981 18/05/1977 22/06/1992 09/07/1980 23/08/1983 23/09/1993 10/10/1994 11/11/1978 22/12/2000 10/10/1994
dPPT 7,2 6,2 6,8 8,6 7,8 6,4 3,8 5,3 6,2 8,4 7,4 6,9 81,0
dG 2,4 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,4 5,4  
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Acrònims: 
 

Variable Unitats Descripció 

Tmm ºC Temperatura mitjana 

Txx ºC Temperatura màxima absoluta 

Txxm ºC Temperatura mitjana de les màximes absolutes 

Txm ºC Temperatura màxima mitjana 

Txm C ºC Temperatura màxima mitjana del mes més càlid 

Tnm ºC Temperatura mínima mitjana 

Tnm F ºC Temperatura mínima mitjana del mes més fred 

Tnnm ºC Temperatura mitjana de les mínimes absolutes 

Tnn ºC Temperatura mínima absoluta 

AT ºC Amplitud tèrmica. Diferència entre la temperatura mitjana (Tmm) dels mesos més càlid i més fred 

NT Anys Número d’anys de la sèrie climàtica per a la variable temperatura 

PPTm mm Precipitació mitjana 

PPTx24h mm Precipitació màxima en 24 hores 

Règim  Règim pluviomètric 

NPPT Anys Número d’anys de la sèrie climàtica per a la variable precipitació 

dPPT Dies Número mitjà de dies de pluja 

dG Dies Número mitjà de dies de glaçada 

Gs  Període de glaçada segura 

Gp  Període de glaçada probable 

dG=0  Període sense glaçada 

EM  Estació meteorològica 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex és el d’estudiar, analitzar i comparar des d’un punt de vista 
tècnic, constructiu i econòmic les diferents alternatives de ferm per la nova estació 
d’Autobusos de Torroella de Montgrí (aproximadament 2.150 m2), amb l’objectiu de 
seleccionar i definir la secció estructural de fem idònia en aquest cas. 
 
Els objectius a assolir per les diferents seccions de ferm projectades són: 
 
1. Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 

permanents sota les càrregues cícliques de trànsit durant el període de projecte. 
 
2. Resistir les sol·licitacions originades pel trànsit durant el període de projecte, i repartir 

les tensions verticals provocades per les càrregues, de manera que a l’esplanada tan 
sols n’arribi una petita fracció compatible amb la seva capacitat portant. 

 
3. Protegir l’esplanada de l’acció de l’aigua, atès que la variació de la humitat afecta a la 

seva capacitat resistent. 
 
A continuació s’enumera la Normativa contemplada al present Annex: 
 
- Pel dimensionament i definició de les seccions tipus de ferm, es segueixen les 

prescripcions i metodologies contingudes a la Norma 6.1-IC “Seccions de ferm” 
aprovada per l'Ordre Ministerial FOM/3460/2003, de novembre de 2003, publicada al 
BOE del 12 de desembre de 2003. 

- Per a la definició de les característiques de les diferents capes del ferm es segueixen 
les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts (PG-3), aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, tenint 
en compte totes les modificacions hagudes fins el moment, sent l'última la 
FOM/891/2004, d'1 de març, per la qual s'actualitzen determinats articles del plec. 

 
Addicionalment s’han tingut en compte les revisions realitzades dels articles del PG-3/75, 
com per exemple: 
 

1. Inclosos a l’Ordre Circular sobre Seccions de Ferm i Capes Estructurals al seu 
annex 2 “Capes Estructurals de Ferm”: 

a. 510, “Sobre tot-u artificial”. 
b. 512, “Sòls estabilitzats in-situ”. 
c. 513, “Materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment)”. 
d. 551, “Formigó magre vibrat”. 
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2. Inclosos a l’Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999: 

a. 200, “Calç per l’estabilització de sòls”. 
b. 202, “Ciments”. 
c. 211, “Betums asfàltics”. 
d. 212, “Betum fluïdificat per a regs d’emprimació”. 
e. 213, “Emulsions bituminoses”. 
f. 214, “Betums fluxats”. 
g. 215, “Betums asfàltics modificats amb polímers”. 
h. 216, “Emulsions bituminoses modificades amb polímers”. 

3. L’ordre FOM/1382/202 de 16 de maig, per la qual s’actualitzen determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, 
relatius a la construcció d’esplanacions, drenatges i fonamentacions, dintre dels 
articles que modifica es troben els següents: 

a. 330, “Terraplens”. 
b. 331, “Pedraplens”. 
c. 340, “Terminació i Refinament de l’esplanada”. 

4. L’ordre Circular 5/2001 sobre Regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de 
formigó, que conté la redacció dels següents articles del PG-3: 

a. 530, “Regs d’emprimació”. 
b. 531, “Regs d’adherència”. 
c. 532, “Regs de curat”. 
d. 540, “Beurades bituminoses”. 
e. 542, “Mescles bituminoses en calent”, posteriorment modificat per OC 

24/2008. 
f. 543, “Mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de trànsit”, 

posteriorment modificat per OC 24/2008. 
g. 550, “Paviments de formigó vibrat”. 

5. L’Ordre Circular 24/2008 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
obres de carreteres i ponts, on es modifiquen els següents articles del PG-3: 

a. 542, “Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós”. 
b. 543, “Mescles bituminoses per capes de trànsit. Mescles drenants i 

discontínues”. 
 
2. DIMENSIONAMENT SEGONS NORMA 6.1-IC 
 
En aplicació de la Norma 6.1-IC. s’estudien a continuació els factors de dimensionament 
de les seccions estructurals de ferm. 
 
2.1. DADES DE TRÀNSIT 
 
Per a la determinació de la categoria de trànsit pesant, s’han analitzat els horaris 
previstos de les diferents línies d’autobusos, facilitats per l’empresa SARFA i AMPSA per 
l’any 2011. 
 
A partir dels horaris es pot estimar l’IMD de vehicles pesants a l’any de posada en servei 
de l’obra, paràmetre fonamental per tal de determinar la categoria de trànsit de l’obra. 
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A continuació s’adjunta una taula resum amb els volum total d’autobusos previstos a l’any 
2011 per l’empresa SARFA. 
 

Volum 

(Vp) 

Setembre 

Juliol 

Juliol 

Agost 

Feiners 32 29 

Festius 12 29 

 
La taula resum amb el volum total d’autobusos previstos a l’any 2011 per l’empresa 
AMPSA: 
 

Volum 

(Vp) 

15 Setembre 

al 22 Juny 

22 Juny al 14 
Setembre 

Feiners 49 53 

Dissabtes 32 42 

Diumenges i 
festius 

18 
34 

 
 
Tenint en consideració el número total de dies (laborables i festius), existents als períodes 
de temps considerats, es pot estimar la IMD de pesants (autobusos), a l’any 2011 a partir 
de la següent expressió: 
 
Per l’empresa SARFA: 
 

pesants  veh.27
365

182986124429217322011

pIMD  

Per l’empresa AMPSA: 
 

pesants  veh.43
365

12341242605354184032187492011

pIMD  

 
La intensitat mitja diària d’autobusos per l’any 2011 es de 70 vehicles. 
 
2.2. CÀLCUL DE LA INTENSITATS DE TRÀNSIT DE PESANTS 
 
El factor principal a tenir en consideració en el dimensionament del ferm, és la Intensitat 
mitja diària de vehicles pesants (IMDp), prevista al carril de projecte i a l’any de posada en 
servei. Amb les dades de la IMDp s’obté el valor de la categoria de trànsit pesant segons 
la taula 1A de la “Instrucción 6.1-IC sobre Seccions de Ferm”. 
 
2.2.1 Any de posada en servei de l’obra 
 



Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 8 – FERMS I PAVIMENTS 

 

5 

 

Tenint en consideració els terminis de redacció, tramitació i execució del present projecte, 
s’ha considerat com a any de posada en servei de l’obra l’any 2012. 
 
2.2.2 Carril de projecte 
 
En el cas del present projecte, s’ha considerat que sobre el “carril de projecte”, incideixen 
el 100% dels vehicles pesants. 
 
2.2.3 Taxa d’increment del trànsit 
 
En el cas del present projecte, s’ha tingut en consideració un increment sostingut del 
trànsit del 4,0%, el qual es considera suficientment conservador tenint en consideració les 
característiques del projecte. 
 
2.2.4 Càlcul de la intensitat de vehicles pesants. 
 
Amb les dades de que es disposen, es pot calcular la IMD de pesants a l’any de posada 
en servei de l’obra, a partir de la següent expressió: 
 

c

nana

cpvp FrIMDIMD )1(,  

 

On: 
 

a

cpvpIMD , = Intensitat mitja de vehicles pesants, a l’any de posada en servei del projecte (a) 

i en el carril de projecte. 
nIMD = Intensitat mitja de vehicles a l’any n (dada d’aforament o comptatge). 

r = Tassa anual d’increment del trànsit en tant per u. 

cF = Factor de distribució per sentits. 

= Coeficient de majoració (considerat del 10%). 

 
2.2.5 Conclusió 
 
Tenint en consideració tot l’indicat al present punt, es pot calcular l’IMD de pesants a l’any 
2011: 
 

8110,11)04,01(70 201120122011

,cpvpIMD
 

 
 
2.3. CATEGORIA DE TRÀNSIT DE PESANTS 
 
A efectes d’aplicació de la Norma 6.1-IC, es defineixen vuit categories de trànsit de 
vehicles pesants: 
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TAULA 1.A. CATEGORIES DE TRÀNSIT PESANT T00 A T2 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T00 T0 T1 T2 

IMDp 

(vehicles pesants/dia) 
> 4000  

< 4000 < 2000 < 800 

> 2000  > 800  > 200  

 

TAULA 1.B. CATEGORIES DE TRÁNSIT PESANT T3 A T4 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T31 T32 T41 T42 

IMDp 

(vehicles pesants/dia) 

< 200 < 100 < 50 
< 25 

> 100  > 50  > 25  

 
Tenint en consideració la taula 1.B de la Norma 6.1-IC la categoria de trànsit pesant 
obtinguda es una T32. 
 
 
2.4. ESPLANADA CONSIDERADA 
 
La Norma 6.1-IC considera tres categories d’esplanada, que queden determinades pel 
seu mòdul de comprensibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut segons la 
Norma NLT-357 “Assaig de càrrega amb placa”. 
 

 

 
Així mateix la formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’esplanació o de l’obra 
de terra subjacent. 
 
A la Norma 6.1-IC s’ofereix tot un catàleg de configuracions de l’esplanada que, per les 
característiques dels materials requerits, suposen la disposició de capes d’aportació o de 
material estabilitzat amb conglomerat hidràulic, procedents en alguns casos de la pròpia 
traça o de préstecs externs a la mateixa. L’elecció d’una o altra d’aquestes configuracions 
haurà de basar-se en criteris tècnics i econòmics, (mínim cost del conjunt ferm-
esplanada). És per això que l’elecció requereix d’un estudi comparatiu entre les diferents 
solucions proposades a la Norma. 
 
2.4.1 Característiques del fonament del ferm 
 
A partir de les dades obtingudes a l’Annex de Geologia i Geotècnia, es desprèn que la 
fonamentació del ferm, haurà d’executar-se directament sobre la coronació del terraplè 
amb material procedent de préstec. Per aquest motiu s’ha considerat que l’esplanada 
natural és de tipus sòls inadequats (IN), i per això s’hauran d’analitzar les diferents 
alternatives per procedir a la seva millora i assolir una categoria d’esplanada E1, E-2 i E-
3. 
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2.4.2 Estimació econòmica millora esplanada 
 
Per a la comparació econòmica de seccions s’han utilitzat els preus del Banc de preus de 
obra civil corresponent a l’any 2008. Amb els preus inclosos a aquest banc de preus, s’ha 
calculat el cost del m2 d’execució de les diferents millores d’esplanada contemplades a la 
6.1-IC considerant un terreny subjacent de tipus tolerable. 
 
En la estimació del cost del m2 de l’execució de la millora de l’esplanada, s’han tingut en 
consideració els següents criteris: 
 
1. En tots els casos es necessari procedir a la millora de l’esplanació. 
2. Tots els materials considerats en la millora de l’esplanada, s’han considerat 

procedents de préstecs externs a l’obra. 
 
A continuació s’adjunta la figura-1 de la Norma 6.1-IC, on es recullen les diferents 
combinacions per tal de conformar les diferents categories d’esplanades, depenent del 
tipus de sòl de l’esplanació o de l’obra de terres subjacent i de les característiques i 
gruixos dels materials disponibles . 
 

 
 
A continuació s’adjunten unes taules amb l’estimació del cost (PEM) de l’execució de les 
diferents millores d’esplanada sobre sòls inadequats 
 
Com estem sobre sòl inadequat segons la norma 6.1-IC, es necessari separar les capes 
de millora d’esplanada i el terreny inadequat. Es farà mitjançant estabilització in situ amb 
cal de 15cm de gruix o geotèxtil o una membrana plàstica. La següent taula es el 
comparatiu de les possibles solucions. 
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Separació capes de millora d’esplanada 

SOLUCIÓ UNITATS TIPUS GRUIX PREU(€/u) PREU(€) 

1 m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 1,70 

2 m3/ m2 Estabilització in situ 
amb calç S-EST1 

0,15 10,49 1,57 

m2 Reg de curat 1,00 0,95 0,95 

 total €/m2 2,52 

3 m2 Membrana plàstica 1,00 3,00 3,00 

 total €/m2 3,00 

 
S’ha optat per utilitzar la capa de geotextil que resulta més econòmica, el seu preu serà 
sumat a les solucions que es presenten a continuació. 

 
 
 
 

Esplanada E-1 

SOLUCIÓ UNITATS TIPUS GRUIX PREU(€/u) PREU(€) 

1 
m3/ m2 Sòl adequat de préstec 1,00 6,12 6,12 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 7,82 

2 
m2 Reg de curat 1,00 0,95 0,95 

m3/ m2 S-EST1 in situ de 
préstec 

0,30 14,76 4,43 

m3/ m2 Sòl adequat de préstec 0,50 6,12 3,06 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 10,14 

3 m3/ m2 Sòl selecc. Tipus 2 de 
préstec 

0,35 7,56 2,65 

m3/ m2 Sòl adequat de préstec 0,50 6,12 3,06 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 7,41 

4 
m2 Reg de curat 2,00 0,95 1,90 

m3/ m2 S-EST1 in situ de 
préstec 

0,30 14,76 4,43 

m3/ m2 S-EST1 in situ de 
préstec 

0,30 14,76 4,43 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 12,46 

5 
m2 Reg de curat 1,00 0,95 0,95 

m3/ m2 S-EST1 in situ de 
préstec 

0,30 14,76 4,43 

m3/ m2 Sòl tolerable de préstec 0,60 5,56 3,34 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 10,42 

6 m3/ m2 Sòl selecc. Tipus 2 de 
préstec 

0,35 7,56 2,65 

m3/ m2 Sòl tolerable de préstec 0,70 5,56 3,89 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 
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 total €/m2 8,24 

 
 

Esplanada E-2 

SOLUCIÓ UNITATS TIPUS GRUIX PREU(€/u) PREU(€) 

1 
m3/ m2 Sòl selecc. Tipus 2 de 

préstec 
1,00 7,56 7,56 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 9,26 

2 
m2 Reg de curat 1,00 0,95 0,95 

m3/ m2 S-EST2 in situ de 
préstec 

0,30 15,93 4,76 

m3/ m2 Sòl adequat de préstec 0,60 6,12 3,67 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 11,10 

3 m3/ m2 Sòl selecc. Tipus 3 de 
préstec 

0,40 9,15 3,66 

m3/ m2 Sòl adequat de préstec 0,60 6,12 3,67 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 9,03 

4 
m2 Reg de curat 3,00 0,95 2,85 

m3/ m2 S-EST2 in situ de 
préstec 

0,30 15,93 4,78 

m3/ m2 S-EST1 in situ de 
préstec 

0,50 14,76 7,37 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 16,70 

5 
m2 Reg de curat 1,00 0,95 0,95 

m3/ m2 S-EST2 in situ de 
préstec 

0,30 15,93 4,78 

m3/ m2 Sòl tolerable de préstec 0,70 5,56 3,89 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 11,32 

6 m3/ m2 Sòl selecc. Tipus 3 de 
préstec 

0,40 9,15 3,66 

m3/ m2 Sòl tolerable de préstec 0,80 5,56 4,45 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 9,81 

 
 
 
 

Esplanada E-2 

SOLUCIÓ UNITATS TIPUS GRUIX PREU(€/u) PREU(€) 

1 m2 Reg de curat 3,00 0,95 2,85 

m3/ m2 S-EST3 in situ de 
préstec 

0,30 17,36 5,21 

m3/ m2 S-EST1 in situ de 
préstec 

0,50 14,76 7,37 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 
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 total €/m2 17,13 

2 
m2 Reg de curat 3,00 0,95 2,85 

m3/ m2 S-EST3 in situ de 
préstec 

0,30 17,36 5,21 

m3/ m2 Sòl selecc. Tipus 2 de 
préstec 

0,50 7,56 3,78 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 11,64 

3 
m2 Reg de curat 1,00 0,95 0,95 

m3/ m2 S-EST3 in situ de 
préstec 

0,30 17,36 5,21 

m3/ m2 Sòl adequat de préstec 0,75 6,12 4,59 

m2 Geotextil 125gr/m2 1,00 1,70 1,70 

 total €/m2 12,45 

 
 

 
A les taules anteriors, s’ha remarcat la solució més econòmica de les contemplades a la 
Norma 6.1-IC. Cal indicar que el banc de preus d’obra civil 2010, no contempla el preu de 
l’esplanada amb sòl adequat procedent de préstec, per aquest motiu a l’anàlisi econòmica 
s’ha estimat el preu d’aquesta partida, a partir del preu del terraplenat procedent de 
préstec incrementat un 10%. 
 
2.4.3 Conclusions 
 
L’elecció definitiva del tipus d’esplanada, ha de realitzar-se en qualsevol cas després d' 
una comparació de costos conjunta esplanada + ferm. 
 
Per cadascuna de les opcions de millora d’esplana analitzada al punt anterior (E1, E2 o 
E3), s’ha de tenir en consideració una única alternativa a fi i efecte d’incloure-la al anàlisis 
econòmic del conjunt esplanada-ferm. 
 
Cal indicar que tot i que la Norma 6.1-IC, en el seu apartat 5.1 s’estableix que “amb 
caràcter general, per a la capa superior utilitzada en la formació de les esplanades, per 
raons de durabilitat i uniformitat de la capacitat estructural de tota la traça, es recomana a 
l’enginyer projectista la consideració preferent dels sòls estabilitzats “in situ” amb calç o 
amb ciment, abans d’una aportació directa de sòls sense tractar”, i que “des del punt de 
vista ambiental, s’han de prioritzar aquelles solucions en les quals s’aprofiti el màxim 
possible els materials existents al llarg de la traça, a fi i efecte de reduir la necessitat 
d’abocadors i préstecs externs a l’obra”, les característiques del present projecte son més 
indicades per l’execució d’esplanades amb sòls granulars procedents de préstecs externs 
a l’obra, tenint en consideració: 
 

1. Simplicitat de la seva posada en obra. 
2. No necessiten personal ni maquinaria especialitzada. 
3. Petit volum d’aquestes unitats. 
4. Etc. 

 
Tenint en consideració tot l’indicat anteriorment el tipus i cost de cadascuna de les 
millores d’esplanada a considerar a l’anàlisi econòmic del ferm han estat: 
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1. Esplanada E1: S’ha considerat la solució 3, formada per 35 cm de sòl seleccionat 
tipus 2 de préstec,sobre 50 cm de sòl adecuat de prèstec, amb un cost de 7,41 €/m2. 

2. Esplanada E2: S’ha considerat la solució 3, formada per 40 cm de sòl seleccionat 
tipus 3 de préstec, sobre 60 cm de sòl adecuat de prèstec,amb un cost de 9,03 €/m2. 

3. Esplanada E3: En aquest cas s’ha considerat la solució 2, formada per 30 cm de S-
EST 3 de préstec sobre 50 cm de sòl seleccionat tipus 2 de préstec, amb un cost de 
11,64 €/m2 

 
 
2.5. SECCIONS NORMA 6.1-IC 
 
Una vegada determinats els factors bàsics pel dimensionament dels diferents ferms a 
projectar, es procedeix a continuació a realitzar l’estudi de les seccions tipus de ferm més 
adequades entre les definides en el catàleg de seccions de ferm de la Norma 6.1-IC. 
 
A continuació s’ajunta el catàleg de les seccions de ferm incloses a la Norma 6.1-IC per la 
categoria de trànsit pesant T32: 

 

 
 
L’anàlisi a realitzar, comporta primerament la realització d’una comparació econòmica de 
les diferents solucions possibles pels vials del projecte, prenent com a base el banc de 
referència de obra civil emprat. Posteriorment s’efectua una discussió sobre la idoneïtat 
de les solucions econòmicament més rendibles, basada en criteris constructius, de 
resistència i durabilitat. 
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2.6. ANÁLISIS ECONÒMICA 
 
2.6.1 Costos de construcció 
 
Atenent-se als esquemes de seccions de ferm per a cada tipus de secció del catàleg que 
apareixen a la Norma 6.1-IC, es realitza una comparativa per m2 de paviment. 
Al cost del m2 del ferm, se li afegeix el cost d’execució de l’esplanada corresponent, a fi 
de poder comparar solucions integrals. 
 
La selecció de les solucions del catàleg a comparar (per un trànsit T32), s’ha realitzat 
tenint en consideració els següents criteris: 
 

1. Com a capa de trànsit, s’ha considerat a l’estudi econòmic la AC16 surf S B60/70 
(antigament anomenada S-12), atès que els formigons bituminosos, a les capes 
de trànsit presenten un millor comportament envers els esforços tangencials 
(originats pel gir de les rodes dels autobusos) que les capes de trànsit executades 
amb mescles discontínues. 

 
2. A les seccions amb paviment bituminós, tenint en consideració raons 

econòmiques i constructives, la capa intermèdia considerada es de tipus AC22 bin 
B60/70 S (antigament anomenada S-20) i la base de tipus AC22 base B60/70 G 
(antigament anomenada G-20), amb gruixos suficients per a donar compliment a 
les exigències de la Instrucció 6.1-IC. 

 
 
3. A la capa de trànsit s’ha considerat una dotació de betum de penetració tipus 

B60/70 de 5,2% respecte al pes dels àrids, atès que l’obra es situa en zona 
tèrmica estival mitja i zona pluviomètrica plujosa (segons figures 3 i 4 de la Norma 
6.1-IC)  

 
4. L’estudi econòmic contempla els regs necessaris per executar cadascuna de les 

seccions de ferm proposades. 
 

5. Pel que respecta a les esplanades, s’han tingut en compte totes les combinacions 
possibles contemplades en el punt anterior. 
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6. Davant dues solucions similars, només es considera aquella que té un menor 
número d’unitats d’obra diferents, donada l’economia que això suposa per a l’obra, 
a més de la millora que tindrà el comportament global de la secció com més 
uniformes siguin els seus components. 

 
7. També s’han analitzat les seccions amb paviments rígids (formigó) proposat per la 

Norma 6.1-IC, tot i que generalment aquestes seccions solen ser sensiblement 
més cares que les solucions amb material granular i/o capes estabilitzades amb 
ciment, no compensant la seva major durabilitat i inferior manteniment i 
conservació el seu superior cost inicial. 

 
8. Les seccions amb paviments semi rígids (base amb sòlciment), només s’han 

inclòs a l’estudi econòmic a títol informatiu, atès que el volum d’aquesta unitat no 
es considera suficient per tal de que pugui esser realment competitiva, tot i que 
aplicant els preus del banc de preus de 2010 emprat acostumen a ser les 
seccions més barates. 

 
A continuació s’adjunten el conjunt d’alternatives de ferm que han estat estudiades a 
nivell econòmic: 

Categoria trànsit T32 
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2.6.2 Característiques dels materials analitzats 
 
Capes de trànsit 
 
Tal i com s’ha indicat anteriorment s’ha considerat una capa de trànsit amb mescla 
bituminosa continua en calent tipus AC16 surf S B60/70 , amb 4 cm de gruix. 
 
Capes bituminoses intermèdia i base 
 
Com a capa intermèdia s’ha considerat una mescla bituminosa continua en calent AC22 
BIN B60/70 S. La dotació de betum és del 4,3% en pes respecte al pes dels àrids La 
densitat de la mescla, sense incloure el betum, serà considerada a mínim de 2,3 Tn/m3. 
 
Com a capa base s’ha considerat una mescla bituminosa continua en calent tipus AC22 
BASE B60/70 G. La dotació de betum és del 3,9 % respecte al pes dels àrids. La densitat 
de la mescla, sense incloure el betum, serà com a mínim de 2,3 Tn/m3. 
 
En el cas de les capes intermèdia i base, el gruix d’aquestes és variable en funció del 
gruix total de la MBC considerat a cada secció. 
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Base granular amb tot-u artificial 
 
Es defineix com a tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com a 
capa de ferm. El tot-u artificial és el constituït per partícules total o parcialment triturades, 
en les proporcions mínimes indicades en cada cas. 
 
Els materials per la formació del tot-u artificial procediran de la trituració total o parcial de 
pedra de pedrera o de grava natural.  
 
Tant les característiques dels materials, com les granulometries, etc. s’ajustaran al indicat 
a l’article 510 del PG3, modificat per l’Ordre Circular 10/2002. 
 
Base de sòl-ciment 
 
El sòl-ciment és una mescla homogènia de materials granulars (tot-u, sòl granular o 
productes inerts de rebuig,), ciment, aigua i eventualment additius, mesclat en central, 
que convenientment compactat s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 
 
Les característiques que s’exigeix a aquesta unitat d’obra, venen reflectides als articles 
511 i 512 del PG-3. 
 
Reg d’emprimació 
 
La Norma 6.1-IC, en el seu apartat 6.2.1.4 especifica que sobre la capa granular que vagi 
a rebre una capa de mescla bituminosa o un tractament superficial, haurà prèviament 
d’efectuar-se un reg d’emprimació, la correcta execució del qual és fonamental per al bon 
comportament del ferm. 
 
L’article 530 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals estableix les característiques 
dels materials i equips necessaris per a l’execució d’aquests regs, així com les 
operacions necessàries. 
 
Atenent a elles, s’ha previst la utilització d’emulsió catiònica especial per a emprimació 
ECI, que garanteix la perfecta preparació de la zona de contacte amb la capa bituminosa 
superior. Es considera la possibilitat d’una eventual extensió d’àrid de cobriment per a 
absorbir potencials excessos de lligant. 
 
Reg d’adherència 
 
L’apartat 6.2.1.5. de la Norma 6.1-IC estableix que entre dues capes successives de 
mescla bituminosa s’executi un reg d’adherència d’acord amb el indicat a l’article 531 del 
PG3, amb una dotació mínima de betum residual propera a 0,2 kg/m², no podent ser 
inferior a 0,25 Kg/m2 quan la capa superior sigui una mescla bituminosa drenant, 
recordant que la correcta execució d’aquests regs és fonamental per al bon 
comportament del ferm. 
 
Amb aquestes prescripcions, s’ha previst l’execució d’aquests regs mitjançant l’ocupació 
d’una emulsió termoadherent del tipus ECR-1d. 
 
Sota la BBTM 11B BM-3c es disposarà un reg d’adherència amb emulsió termoadherent 
tipus ECR-2d-m 
 

http://www.carreteros.org/pg3/ordenes/o_c_010_02.htm


Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 8 – FERMS I PAVIMENTS 

 

16 

 

2.6.3 Anàlisi econòmica seccions de ferm 
 
A continuació s’adjunten unes taules on s’ha calculat el cost del m2 de cadascuna de les 
alternatives considerades. 
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2.7. ANÁLISI TÈCNIC-ECONÒMIC 
 
A continuació s’adjunta una taula resum amb el cost conjunt de l’esplanada més el ferm 
per les seccions de ferm indicades a la Norma 6.1-IC i per la categoria de trànsit T32: 
 

 
 

 Secció 

3211 3212 3214 3221 3222 3224 3231 3232 3234 

Esplanada 7,41 7,41 7,41 9,03 9,03 9,03 11,64 11,64 11,64 

Ferm 28,83 24,65 29,75 26,05 22,32 29,75 22,90 19,21 25,55 

Preu 
total(€/m2) 

36,24 32,06 37,16 35,08 31,35 38,78 34,56 30,87 37,21 

 
 
De l’anàlisi dels resultats de la taula anterior es desprenen les següents conclusions: 
 
1. Tenint en consideració que la fonamentació del ferm es realitzarà sobre sòls 

inadequats, i que per tant és necessari procedir ineludiblement a la millora de 
l’esplana (segons Figura 1 de la Norma 6.1-IC), és rentable econòmica millorar-la fins 
assolir una esplanada E3, atès que el sobrecost d’aquesta millora és compensat amb 
la reducció en la potència de les mescles bituminoses. A més, aquesta solució és 
compatible amb les indicacions de la Norma 6.1-IC, en quant a la utilització preferent 
per a la capa superior de l’esplanada de sòls estabilitzats “in-situ”, davant una 
eventual aportació de sòl. 
 

2. En quant al tipus de ferm a utilitzar, dels resultats de l’estudi econòmic es pot deduir 
que resulten més avantatjoses en general les seccions, compostes per mbc + sòl-
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ciment (3212,3222 i 3232), que les seccions amb mbc + tot-u artificial i les de 
paviment de formigó. 

 
Malgrat l’indicat anteriorment, en l’elecció de la secció del ferm s’ha de tenir en 
consideració altre tipus d’aspectes (constructius, d’economia d’obra, etc.). A continuació 
es relacionen alguns d’aquest aspectes: 
 
1. En el cas de rasant molt ajustada al terreny natural els ferms amb base de tot-u 

garanteixen un millor drenatge de la calçada. 
 
2. En segon lloc, és sabut que un major espessor de material granular flexible possibilita 

una millor adaptació als assentaments del terreny, amb la qual cosa l’assentament 
remanent serà millor absorbit No obstant l’anterior, el terraplè projectat no es d’una 
alçada important. 

 
3. En quant al ferm amb sòl-ciment, presenta certs desavantatges respecte al de tot-u 

artificial, com són: 
 

a. La seva capacitat resistent és molt sensible a les variacions d’espessor 
d’estabilització (disminució d’un 10% d’espessor redueix un 50% la resistència a la 
fatiga), així com del grau de compactació aconseguit (una reducció del 97% al 
95% produeix una disminució de fins un 40% de la resistència i fins un 80% de la 
resistència a la fatiga), pel que la seva vida final dependrà de forma crítica de la 
qualitat en el procés de fabricació. 

b. En zones de clima sec, a les quals freqüentment es superen els 25ºC, la calor 
produeix una ràpida dessecació a la mescla tractada durant el transport i l’estesa, 
podent incidir negativament en la hidratació de la pasta de ciment, augmentant el 
risc d’una mala execució 

 
4. D’altra banda els ferms amb base de sòl-ciment presenten les següents avantatges 

respecte a les seccions amb base de tot-u artificial: 
 

a. Disminució de la sensibilitat a l’acció de l’aigua. 
b. Augment de la resistència de la subbase al poder aquesta compactar-se millor. 
c. Disminució del nivell de tensions a la subbase. 
d. Permet disminuir l’espessor de barreja bituminosa, amb el consegüent estalvi. 

 
 
3. CONCLUSIONS 
 
Pel que respecte a les seccions proposades per la Norma 6.1-IC i com a resultat de les 
consideracions desenvolupades al present Annex, s’ha considerat com a millor opció la 
secció tipus 3232, amb un preu de 30,87 €/m2. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex és el de quantificar els volums de moviments de terres 
necessaris per l’execució de l’obra projectada, indicant la necessitat o no de préstecs i/o 
abocadors així com la seva localització en cas d’ésser necessaris, així com indicar de 
forma general la utilització i procedència de cadascun dels materials necessaris. 
 
Les conclusions a les quals s’arriba en aquest Annex es deriven de l’anàlisi dels materials 
disponibles efectuat a l’Annex nº 6 Geologia i Geotècnia. 
 
Respecte a la parcel·la on es projecta la nova estació d’autobusos, cal indicar que 
aquesta disposa d’una topografia pràcticament plana amb cota aproximada de 27,20m. la 
futura plataforma de la nova estació d’autobusos es situa amb lleugerament inclinada 
amb pendents de Nord a Sud de l’1,5% a gairebé tota la plataforma. 
 
2. OBTENCIÓ DELS AMIDAMENTS 
 
Tal i com s’indica a la Memòria del projecte, per a la redacció del present projecte, i en 
particular pel càlcul dels moviments de terres, s’ha utilitzat la cartografia mencionada a 
l’annex 4 de Cartografia i Topografia. 
 
Els amidaments corresponents als moviments de terres, s’han obtingut mitjançant la 
cubicació en CAD dels perfils transversals amb el mètode de la semisuma d’àrees. Atès 
que l’estació projectada presenta unes proporcions bàsicament rectangulars, i per tal 
d’ajustar els amidaments de terres, s’han cubicat dues sèries de perfils (Est-Oest i Nord-
Sud), essent la mitja de les cubicacions d’ambdues sèries la considerada al pressupost 
del projecte. 
 
Els amidaments de terres calculats a partir de la cubicació dels perfils transversals, s’han 
majorat en un 10% al capítol de moviment de terres del projecte, per tal de compensar els 
possibles errors deguts a la cartografia. 
 

 
3. EXCAVACIONS 
 
3.1. GRUIX TERRA VEGETAL 
 
A partir dels resultats de l’Annex de Geologia i Geotècnia, no s’ha considerat l’excavació 
de terra vegetal a l’obra, atès que aquesta està molt barrejada amb reblerts de diferent 
tipus i per tant no és aprofitable com a substrat vegetal. 
 
3.2. DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS LITOLÒGIQUES 
 
Des del punt de vista geològic la futura estació d’autobusos de Torroella de Montgrí, es 
troba situada sobre la unitat coneguda com fossa de l’Empordà. 
 
Aquesta depressió, està constituïda fonamentalment per un potent basament Terciari ( 
gresos, lutites i conglomerats), en diferents estats d’alteració, sobre dels quals hi ha 
dipositada una petita coberta del Quaternari formada per argiles i llims amb presència de 
còdols rodats provinents dels relleus terciaris. 
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A partir dels resultats obtinguts a l’Annex 5 de Geologia i Geotècnica, s’han definit les 
següents unitats geològiques, les quals presenten una estratigrafia sensiblement 
horitzontal: 
 

 Nivell A: Reomplimens d’explanació 
S’agrupa en aquest nivell al conjunt de reompliments antròpics utilitzats per 
terraplenar i anivellar a cota de la carretera de l’Estartit l’explanació usada com 
aparcament. Sense necessitat de prospeccions es pot veure que s’ha utilitzat per 
anivellar una capa de sorres, segurament de entre 10 i 20 cm de gruix. Sota aquesta 
capa es suposa que trobarem el material utilitzat per omplir l’esplanada del pàrking. 
Una barreja de terra vegetal, argiles, reblerts antròpics i runes de la construcció. El 
gruix d’aquesta capa segurament variarà entre mig metre fins dos metres que es la 
diferencia de cota entre la carretera GI.641 i el carrer enric Morera. Es d’esperar que 
la seva cohesió varií de poc a mitjanament consolidada. 

 

 Nivell B: Quaternari 
Correspon a un nivell constituït per un prim estrat de materials col·luvials provinents 
del  massís del Montgrí. Aquests dipòsits estan constituïts per argiles i llims amb 
presència de còdols rodats provinents dels relleus terciaris. El gruix d’aquest nivell es 
de ordre mètric amb un màxim d’uns 10 metres. 

 

 Nivell C: Terciari 
Sota el nivell quaternari si es presenta trobaríem el nivell terciari, consisteix en 
diferents nivells constituïts per intercalacions de gresos, conglomerats i lutites 
vermelles que s’organitzen en capes de potencia mètrica o decimètrica 

 
3.3. EXCAVABILITAT 
 
A nivell de moviment de terres, les excavacions projectades es preveu que es realitzin als 
nivells A i B. L’excavabilitat prevista a aquestes litologies es preveu bona (sòls fàcilment 
excavables), no presentant dificultats per a l’actuació de maquinària convencional. 
Únicament pot aparèixer algun problema puntual derivat d’algun element artificial soterrat 
o abocat que requereixi d’un anàlisi puntual. 
 
En la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca en desmunt, no 
ripable per mitjans mecànics convencionals d’un 20% (excavable amb martell pneumàtic). 
En funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel Contractista, el percentatge 
final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent a “risc i ventura” del Contractista 
la diferència que es pugui assolir. 
 
3.4. APROFITAMENT DEL MATERIAL DE LES EXCAVACIONS 
 
El sòls excavats al Nivell A (Reomplimens d’explanació), com inadequats (IN) i per aquest 
motiu tant hauran d’esser excavats i transportats a abocador. 
 
Els sòls excavats al Nivell B (Quaternari) com no tenim possibilitat de realitzar el assajos 
pertinents han estat classificats  com inadequats (IN) que no pot constituir base 
d’explanació, de manera que s’haurà de sobreexcavar i substituir convenientment per 
sòls procedents de préstecs amb categoria mínima de sòl tolerable (0), segons el PG3. 
 
La classificació dels sòls com inadequats comporten la seva excavació i transport a 
abocador de residus. No es considera per tant el seu aprofitament a l’obra. 
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4. REBLIMENTS 
 
Els materials per l’execució dels rebliments de terres (terraplè), hauran d’estar classificats 
mínimament com a tolerables (0). Atès que el material disponible, no s’excava i es deixa 
formant part del nucli, no es disposen d’aquests materials a l’obra de forma extraordinària 
i per tant, aquests hauran d’ésser procedents de préstecs externs a l’obra. 
 
4.1. GRAU DE COMPACTACIÓ 
 
Els materials es compactaran amb una densitat no inferior a la corresponent al 95% del 
Proctor Modificat en el fonament, al 98% en el nucli, i al 100% en el cas de la coronació. 
El gruix de la tongada serà l’adequat per a arribar a la compactació indicada en tot el seu 
gruix (en tot cas inferior a 30 cm). 
 
4.2. INCLINACIÓ DELS TALUSSOS DE TERRAPLÈ 
 
En el cas del present projecte, no es contempla l’execució de cap tipus de talús en 
terraplè, atès que el perímetre de l’estació d’autobusos estarà delimitat per un mur 
existent a l’Oest de la nova parada d’autobusos, per nous murs a executar pel Sud i a 
nivell de la vialitat existent al Nord i a l’Oest. 
 
5. JACIMENTS I PRÉSTECS 
 
Tal i com s’ha indicat al llarg del present Annex, per tal d’assolir la compensació de terres 
de l’obra, serà necessària la utilització de terres de préstecs externs a l’obra, procedents 
en aquest cas d’activitats extractives en servei, tenint en consideració que el volum de 
préstec a aportar és molt reduït i que es considera contraproduent l’expropiació o 
ocupació temporal de parcel·les externes a l’obra on obtenir els materials necessaris per 
la compensació de l’obra. 
 
Donat que no es disposa d’informació de jaciments de préstec no s’ha pogut fer 
referència a cap localització propera a la ubicació del present projecte. 
 
 
6. ABOCADORS 
 
Com s’esmentava anteriorment, les terres de l’excavació estan considerats com materials 
inadequats (IN) i no són poden ser aprofitats, pel que s’hauran de portar a abocador. 
 
A continuació s’adjunta la fitxa corresponent al gestor de residus on es proposa 
l’abocament de les terres corresponents al nivell litològic A, classificades com 
Inadequades o Marginals. Aquesta fitxa ha estat generada a partir de la informació 
inclosa a la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net ), on es 
detallen les dades de dos abocadors propers a l’obra (<25 km), habilitats per a la gestió 
de residus de la construcció. 

 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ALBONS 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ALBONS 
DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL 
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Codi de 
gestor 

E-887.05 

Operacions 
autoritzades 
necessàries 

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

Distància 
9,7 kms 

Adreça física 
Finques Olivar de la Pedrera 

17136 Albons 

Adreça 
correspondèn
cia 

C/ Pujada Creu de Palau, 2, 2º 4A 

17003 Girona 

Telèfon 972.009.998 

E-mail  

Situació 
geogràfica: 
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7. CONCLUSIONS 
 
A continuació s’adjunta una taula resum amb el global dels amidaments de terres de 
l’obra, obtinguts a partir de les cubicacions dels perfils transversals, i tenint en 
consideració l’increment del 10% als amidaments de terraplè i desmunt, per tal de 
compensar els possibles errors deguts a la cartografia. 
 

UNITAT AMIDAMENT 

Esbrossada 2.527 m2 

Desmunt total 3.091 m3 

Desmunt aprofitable 0,00 m3 

Superfície preparació assentament terraplè 2.527 m2 

Terraplè amb sòl procedent de préstec 1.263 m3 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present projecte compleix amb els requisits establerts al codi tècnic de l'edificació 
referent a les exigències bàsiques de la seguretat estructural: 
 
- Exigència bàsica SE 1: Resistència i estabilitat. La resistència i estabilitat seran les 
adequades per a que no es generin riscos inadequats, de forma que es mantingui la 
resistència i la estabilitat davant les accions i influències previsibles durant les fases de 
construcció i utilitats previstes dels edificis, i que un esdeveniment extraordinari no 
produeixi conseqüències desproporcionades respecte la causa original i es faciliti el 
manteniment previst. 
 
- Exigència bàsica SE 2: Aptitud al servei. La aptitud al servei serà conforme amb l'ús 
previst de l'edifici, de forma que no es produeixin deformacions inadmissibles, es limiti a 
un nivell acceptable la probabilitat d'un comportament dinàmic inadmissible i no es 
produeixin degradacions o anomalies inadmissibles. 
 
1.1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
El DB-SE constitueix la base per els documents bàsics següents i s'utilitzarà 
conjuntament amb ells: 
 
- DB-SE-AE: Accions en l'edificació 
- DB-SE-C: Fonaments 
- DB-SE-A: Acer 
- DB-SE-F: Fàbrica 
- DB-SE-M: Fusta 
- DB-SI:- Seguretat en cas d'incendi 
 
S'hauran de tenir en compte, a més, les especificacions de la normativa següent: 
 
- NCSE: Norma de construcció sismorresistent: part general i edificació 
- EHE: Instrucció de formigó estructural 
 
1.2. GENERALITATS 
 
El projecte d’estructura consisteix en el càlcul dels elements de suport d’una marquesina 
per una estació d’autobusos i de les seves taquilles. 
 
La coberta de l'estació és una marquesina amb una estructura formada per jàsseres i 
corretges sense sostre. Tant els pilars com les jàsseres es realitzaran amb acer i les 
unions fetes a l'obra es faran amb cargols. Només s'acceptaran unions soldades aquelles 
que vinguin de taller i s'indiquin en els detalls corresponents. Degut a la llargada de 
l'element és necessària la realització d'una junta de dilatació. Aquestes juntes se 
solucionen amb una unió feta amb un forat "coliso", tal com s'indica en els detalls 
corresponents. 
 
Per les taquilles es realitza una caseta que, en aquest cas, només rep l'empenta del vent i 
del pes propi dels elements estructurals. 
 
L'edifici s'ha calculat per un període de servei de 50 anys. 
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La descripció geomètrica de l’estructura figura en els plànols adjunts a aquesta memòria, 
i s’haurà de construir i controlar seguint les normatives que li són d'aplicació. Tant la 
interpretació dels plànols com les normes d’execució de l’estructura queden supeditades 
en última instància a les directrius i instruccions que durant l’execució de l’obra imparteixi 
la Direcció Facultativa. 
 
Ateses les condicions dimensionals i les necessitats del projecte, l’estructura s’ha resolt 
de la següent manera: 
 

Fonamentació: Sabates sobre pous de 
fonamentació 

Sistemes de contenció: Murs contenció 

Estructura vertical: Acer 

Estructura horitzontal: Jàsseres i corretges 

 
1.3. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
 
Segons descriu l’annex geotècnic s’han considerat les següents característiques del 
terreny: 
 

Nivell A:   
   
Potència de l'estrat:   
Densitat aparent:    
Angle de fregament intern: 

Reomplimens d’explanació  
0,5 - 2 m 
1,65 – 1,95 T/m3  
25º 

Nivell B:    
  
Potència de l'estrat:   
Densitat aparent:    
Angle de fregament intern: 
Tensió admissible: 

Argiles llimoses (Quaternari)  
1 – 10  m 
1,60 – 1,75 T/m3  
22º - 35º 
1,4 Kg/cm2 

Descripció de l'estrat de fonamentació: La fonamentació es realitzarà es una 
fonamentació de tipus sub-
superficial mitjançant pous de 
fonamentació encastats en el nivel 
B, detectat a una profunditat d’entre 
1,00 i 2,00 m respecte la superfície 
de la parcel·la. 

 

Altres observacions: El nivell freàtic a Torroella de 
Montgrí es desenvolupa entre les 
cotes 4 i 8 mt sota la superfície 
L'agressivitat de l'aigua és feble i la 
del terreny nul·la. 
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El responsable de l'estudi geotècnic confirmarà, abans de l'execució dels elements de 
fonamentació, que les característiques tècniques del terreny són les considerades en el 
càlcul. 
 
En cas de que les dades siguin diferents a les considerades, s'hauran de recalcular tots 
els elements de fonamentació i contenció. 
 
1.4. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
Es descriuen les característiques dels materials bàsics emprats en l'estructura objecte 
d'aquest projecte. 
 
1.4.1 Formigons 
 
S'utilitza tant per a la realització d'elements resolts amb formigó en massa com armat. 
 
Tots els components que s’utilitzin en l’execució del formigó estaran subjectes a les 
especificacions que indica la EHE, especialment els referits a les quantitats mínimes de 
ciment exigides i a la relació aigua/ciment que es fixen en la taula 37.3.2 de la EHE. 
 
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica definida en 
l’article 30.5  de la “Instrucción de hormigón estructural–EHE”, i el seu valor es detalla en 
els plànols de projecte. S’ha de ressaltar que sigui quina sigui la resistència s’ha d’obtenir 
al 28è dia de la seva posada en obra, de forma que al 7è dia s’hagi aconseguit el 65% de 
la resistència sol·licitada. 
 
Les característiques del formigó que han estat considerades en el càlcul de l’estructura 
són les següents: 
 

Fonaments HA-30/B/20/IIa+Qa 

Resistència característica a 28 dies: 30.0 

Resistència característica a   7 dies:  19.5 

Contingut mínim de ciment: 325 

Relació A/C 0.5 

Consistència: Tova (B) 

Assentament: 6-9 
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Contenció HA-30/B/12/IIa+Qa 

Resistència característica a 28 dies: 30.0 

Resistència característica a   7 dies:  19.5 

Contingut mínim de ciment: 325 

Relació A/C 0.5 

Consistència: Tova (B) 

Assentament: 6-9 

Compactació: vibrador mecànic 

 
1.4.2 Acer d’armar 
 
Els acers utilitzats com armadures del formigó seran de duresa natural i compliran les 
especificacions i assajos que per a elles contempla la EHE. 
 
Es considerarà sempre corrugat (o d’adherència millorada). 
 
Les característiques dels acers que han estat considerades en el càlcul de l’estructura 
són les següents: 
 

General B500S 

Límit elàstic: 5100 kg/cm²  

Recobriment nominal: veure plànols 

 

Capa compressió B 500-T 

Límit elàstic: 5100 kg/cm²  

Recobriment nominal: veure plànols 

 
1.4.3 Acer laminat 
 
S’utilitza per a la confecció d’elements d’estructura metàl·lica i compliran les 
especificacions que estableix el document bàsic SE-A del CTE “Documento básico 
Seguridad Estructural. Acero”. 
 

Acer laminat S-275-JR 

Límit elàstic: 2600 kg/m²  
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1.5. ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 
 
Les accions que sol·liciten cadascun dels elements que composen l'estructura s'assignen 
en base a les prescripcions del “Código Técnico de la Edificación" (CTE Documento 
Básico-SE-AE) i la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General i Edificación” 
NCSR-02. 
 
Les accions considerades en el càlcul de l’estructura són: 
 
1.5.1 Accions permanents (g) 
 
Són aquelles que actuen en tot moment sobre l'edifici amb posició constant. La seva 
magnitut pot ser constant o no, però amb variació despreciable o tendint monòtonament 
fins a un valor límit. 
 
Pes propi 
 
El pes propi dels elements resistents, tenint en compte la seva secció bruta i els elements 
alleugerants que els formen. 
 
Càrregues mortes 
 
S'estimen uniformement repartides en la planta. Són elements tals com el paviment i els 
envans (encara que aquesta última podria considerar-se una càrrega variable, si la seva  
posició o presència varia al llarg del temps). 
 
Per la determinació dels pesos propis dels materials i dels sistemes constructius utilitzats es 
prendrà com a referència els que figuren en les taules de l'Annex C del el DB-SE-AE. 
 
Pes propi envans pesats i murs de tancament 
 
Aquests es consideran  al marge de la sobrecàrrega d'envans. 
 
A l'annex C del DB-SE-AE s'inclouen els pesos d'alguns materials i productes. 
 
Pretensat 
 
L'acció del pretensat es regirà per allò establert en la Instrucció EHE.  
 
Accions del terreny 
 
Les accions del terreny es tractaran d'acord amb l'establert en DB-SE-C. 
 
1.5.2 Accions variables (q) 
 
Aquelles que puguin actuar  o no sobre l'edifici, com les degudes a l'ús i les accions 
climàtiques. 
 
Sobrecàrrega d’ús 
 
Són les càrregues que graviten sobre l’estructura en funció de l'ús a que es destina. 
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Són considerades uniformement repartides en tota la superfície de la planta. 
 
Per la determinació de les sobrecàrregues d’ús es prendrà com a referència les que 
figuren a les taules 3.1 de CTE-DB-SE-AE. 
 
Es considera una sobrecàrrega linial de 2 kN/m en les balconeres en voladiu de tota 
classe d'edificis. 
 
Accions sobre baranes i elements divisoris 
 
L'estructura pròpia d'aquests elements ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda. Aquest valor característic s'obté de la taula 3.2 del CTE-DB-SE-AE. 
 
Vent 
 
Són les produïdes pel vent sobre els elements exposats a ell. 
 
Les disposicions d'aquest document no són d'aplicació en els edificis situats en altituts 
superiors a 2.000 m. En general, les estructures habituals de l'edificació no són sensibles 
als efectes dinàmics del vent i podran despreciar-se aquests efectes en edificis on la seva 
esveltesa màxima (relació alçada i amplada de l'edifici) sigui menor que 6. En els casos 
especials d'estructures sensibles al vent serà necessari efectuar un anàlisis dinàmic 
detallat. 
 
La pressió dinàmica del vent Qb=1/2 x ∂ x Vb

2. (Sent ∂ la densitat de l'aire i Vb la velocitat 
del vent).A falta de dades més precises s'adopta ∂=1.25 kg/m3. La pressió dinàmica del 
vent s'obté de l'annex D, del CTE-DB-SE-AE. 
 
Els paràmetres considerats en aquesta estructura són els següents: 
 

Zona eòlica: C 
Grau d'aspror: IV (Zona urbana en general, 

industrial o forestal) 
Pressió dinàmica Qb: 0.5 
Coeficient eòlic de pressió Cp: 0.8 
Coeficient eòlic de succió Cs: -0.4 

 
Els valors del coeficient eòlic de pressió exterior s'obtenen, pel cas de la marquesina, de 
la taula D.10 Marquesines a una aigua  del CTE DB SE-AE, en funció de l'efecte del vent, 
si és cap a dalt o cap a baix, i de la zona de la coberta. 
 
Per l'acció del vent a les taquilles els valors de Cp s'obtenen de la taula D.4 del CTE DB 
SE-AE. 
 
Accions tèrmiques 
 
Els edificis i els seus elements estan sotmesos a deformacions i canvis geomètrics 
deguts a varicions de la temperatura ambient exterior. 
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En estructures habituals de formigó estructural o metàl.liques formades per pilars i 
bigues, poden no considerar-se les accions tèrmiques quan es disposin de juntes de 
dilatació  a una distància màxima de 40 metres. 
 
Les temperatures ambient extremes d'estiu i hivern es poden obtenir a l'Annex E del CTE 
DB-SE-AE. 
 
Neu 
 
En cobertes planes d'edificis de pisos situats en localitats d'altitud inferior a 1000, es 
suficient considerar una sobrecàrrega de neu de 1,0 kN/m2. Per altres localitats, aquest 
valor es pot deduir a partir de l'Annex E del CTE DB-SE-AE, en funció de la zona i de 
l'altitud topogràfica on s'executa l'estructura. 
 
Per a cobertes inclinades, s'haurà d'aplicar un coeficient de forma, definit  a l'article 3.5.3 
del CTE- DB-SE-AE. 
 
1.5.3 Accions accidentals (a) 
 
Aquelles on la seva probabilitat de que es donin és petita però de gran importància: 
sisme, incendi, impacte o explosió. 
 
Sisme 
 
Segons la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General i Edificación” NCSE- 
02-, el municipi de TORROELLA DE MONTGRÍ té valors d’acceleració sísmica básica 
igual a 0.07 g i valors del coeficient de contribució K de 1,0. Es considera un coeficient C 
segons el tipus de terreny de C=1,2. Segons les prescripcions establertes en l’article 
1.2.3, SI és obligatòria l’aplicació de la mencionada Norma. 
 
Incendis 
 
Les accions degudes a l'agressió tèrmica dels incendis estan definides en el DB-SI, del 
CTE, a la secció SI-6. 
 
Impacte 
 
En aquest document bàsic només es recullen les accions degudes a impactes 
accidentals, quedant exclosos els premeditats, tals com els impactes dels vehicles en els 
edificis. 
 
Els valors de càlcul de les forces estàtiques equivalents degudes al impacte de vehicles 
fins a 30kN de pes total, seran de 50 kN en la direcció paral.lela a la via i de 25kN en la 
direcció perpendicular, no actuant alhora. 
 
Aquesta força equivalent d'impacte es considerarà actuant en un pla horitzontal i 
s'aplicarà sobre una superfície rectangular de 0,25m d'alçada i una amplada de 1,5m, o si 
l'amplada de l'element  és menor, i a una alçada de 0,6 m per sobre del nivell de 
rodolament, en el cas d'elements verticals, o l'alçada de l'element, si és menor que 1,8 m 
en els horitzontals. 
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En els edificis amb usos tals com fàbriques químiques, laboratoris o magatzems de 
materials explosius, es farà constar en el projecte les accions accidentals específiques 
considerades, amb indicació del seu valor característic i el seu model. 
 
1.6. ESTAT DE CÀRREGUES DELS SOSTRES EMPRATS 
 

Sostre marquesina 
Pes propi forjat (G) 0,25 KN/m2 

Càrregues mortes (G) 0,75 KN/m2 

Sobrecàrrega d'ús (Q) 0,4 KN/m2 

Sobrecàrrega de neu (Q) (altitud 
geogràfica 200m) 

1,0 KN/m2 

TOTAL 2,4 KN/m2 

 
Sostre taquilles 
Pes propi forjat (G) 0,25 KN/m2 

Càrregues mortes (G) 0,75 KN/m2 

Sobrecàrrega d'ús (Q) 0,4 KN/m2 

TOTAL 1,4 KN/m2 

 
 
1.7. COEFICIENTS DE SEGURETAT 
 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
elements utilitzats com a les accions que sol·licitaran a l'estructura, i són els que indiquen 
les normatives corresponents per a cada material bàsic: 
 
1.7.1 Coeficients de minoració de resistència  
 
Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en 
funció de diversos paràmetres, dels quals els més rellevants són els tipus de material que 
els constitueixen. Per a cada cas es té: 
 
1.7.2 Formigó armat 
 
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència és necessari distingir 
entre els que s’apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l’acer 
d’armar. Donat que el nivell de control dels elements de l’estructura de formigó armat és 
normal, els coeficients a aplicar per una situació de projecte persistent o transitòria, és de 
1,5 pel formigó i 1,15 per l'acer. Per una situació accidental s'aplicarà 1,3 pel formigó i 1,0 
per l'acer. 
 
1.7.3 Acer laminat 
 
Per l’acer laminat no es contempla cap coeficient de minoració de resistència. 
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1.7.4 Fàbrica de maó calat 
 
El coeficient parcial de seguretat per a la resistència en l’estructura de murs de càrrega, 
amb una categoria d'execució B i un control de fabricació II, s’ha fixat en 2,50. Segons 
s'indica al DB-SE-F del CTE. 
 
1.7.5 Coeficients parcials de seguretat per les accions 
 
Aquests coeficients es defineixen a la taula següent: 
 
Tipus de 
verificació (1) 

Tipus d'acció Situació persistent o
transitòria 

desfavorable favorable 
 
 
Resistència 
 
 

Permanent 
Pes propi, pes del terreny 
Empenta del terreny 
Pressió de l'aigua 
 
Variable 

 
1,35 
1,35 
1,20 

 
1,50 

 
0,80 
0,70 
0,90 

 
0 

 
 
 
Estabilitat 
 

 desestabilitza
dora 

estabilitzador
a 

Permanent 
Pes propi, pes del terreny 
Empenta del terreny 
Pressió de l'aigua 
 
Variable 

 
1,10 
1,35 
1,05 

 
1,50 

 
0,90 
0,80 
0,95 

 
0 

(1) Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del terreny s'estableixen 
al DB-SE-C. 
 
1.8. VERIFICACIONS 
 
1.8.1 Capacitat portant 
 
Verificació de l'estabilitat 
 

Ed,dst ≤Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de càlcul de l'efecte de les accions desestabilitzadores 
Ed,stb: valor de càlcul de l'efecte de les accions estabilitzadores 
 
Verificació de la resistència de l'estructura: 
 

Ed ≤Rd 
 

Ed : valor de càlcul de l'efecte de les accions 
Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent 
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Combinacions d’accions 
 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els 
corresponents coeficients de seguretat s'han obtingut de la fòrmula 4.3 i de les taules 4.1 i 
4.2 del present DB. 
 

 
Coeficions de simultaneïtat: 
 
 Y0 Y1 Y2

Sobrecàrrega superficial d'ús (Categories segons DB-SE-
AE 
- Zones residencials (Categoria A) 
- Zones administratives (Categoria B) 
- Zones destinades al públic (Categoria C) 
- Zones comercials (Categoria D) 
- Zones de tràfic i aparcament de vehicles lleugers amb 
un pes total inferior a 30 kN (Categoria F) 
- Cobertes transitables (Categoria G) 
- Cobertes accessibles únicament per manteniment 
(Categoria H) 

 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

 
 

0 

 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,7 

 
(1) 
0 

 
0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
0,6 

 
 

0 

Neu: 
- Per altitutds > 1000 m 
- Per altitutds ≤ 1000 m 

 
0,7 
0,5 

 
0,5 
0,2 

 
0,2 
0 

Vent 0,6 0,5 0 
Temperatura 0,6 0,5 0 
Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 
 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s'ha obtingut 
de la expresió 4.4 del present DB i els valors de càlcul de les accions s'ha considerat 0 o 
1 si la seva acció és favorable o desfavorable respectivament. 
 
Aptitut de servei 
 
Per a les verificacions de l'aptitut de servei, es considera un comportament adequat en 
relació amb les deformacions, les vibracions o el deteriorament si es compleix que l'efecte 
de les accions no arriba al valor límit admisible establert per l'anomenat efecte. 
 
Per a les  combinacions d'accions es tindrà en compte l'article 4.3.2 de DB-SE-AE del 
CTE. 
 
Pel efectes deguts a accions de curta durada, s'aplicarà la fòrmula 4.6 i 4.7, segons si els 
efectes són irreversibles o reversibles,respectivament. 
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Deformacions 
 
-FLETXES RELATIVES:   1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense 

juntes 
 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb 

juntes 
 1/300 a la resta de casos 
 
Desplaçaments horitzontals 
 
Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s'admet que l'estructura global 
té suficient rigidesa lateral, si davant qualsevol combinació d'accions característica, el 
desplom és menor que: 
 
-DESPLOM TOTAL : 1/500 de l'alçada total de l'edifici 
-DESPLOM LOCAL: 1/250 de l'alçada de la planta, en qualsevol d 'elles 
 
Quan es consideri l'aparença de l'obra, s'admet que l'estructura global té suficient rigidesa 
lateral, si davant qualsevol combinació d'accions quasi permanent, el desplom relatiu és 
menor que 1/250. 
 
Vibracions 
 
S'admet que una planta d'un pis susceptible a patir vibracions per efecte rítmic de les 
persones, és suficientement rígida, si la freqüència pòpia és major que els valor indicats a 
l'article 4.3.4 del BD- SE-AE del CTE. 
 
Estructura de formigó 
 
D’acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en compte tant si 
el seu efecte és favorable o desfavorable, així com els coeficients de ponderació definits, 
es realitzarà el càlcul de l'estructura segons les combinacions que indica l’article 13 
“Combinación de acciones”de la EHE per la determinació del compliment dels estats 
límits últims i els estats límits de servei. 
 
Elements de contenció 
 
D’acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en compte tant si 
el seu efecte és favorable o desfavorable, així com els coeficients de ponderació definits, 
es realitzarà el càlcul de les següents combinacions: 
 
 C-1: No actuen las càrregues exteriors, però si actua l’empenta de terres. 
 C-2: Actuen las càrregues exteriors, però no actua l’empenta de terres. 
 C-3: Actuen las càrregues exteriors, però si actua l’empenta de terres. 
 
1.9. MÈTODE DE CÀLCUL I DIMENSIONAMENT 
 
L'estructura ha estat calculada per aplicació de les hipòtesis de càlcul que dicten les 
següents normatives vigents: EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”, el document 
bàsic SE-A del CTE “Documento básico Seguridad Estructural. Acero”. 
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Per la determinació dels esforços que sol.liciten els diferents elements estructurals 
s’utilitzen els postulats bàsics d’elasticitat i resistència de materials, aplicant-los de forma 
diversa i a través de diferents metodologies, en funció de l’element o elements a analitzar. 
 
El procés de càlcul dels esforços a que es sotmetrà l'estructura es realitza amb 
ordinadors seguint les lleis de l'elasticitat lineal a través del mètode de les deformacions i 
de la matriu de rigidesa global (Ko) de l'estructura, considerant les diferents hipòtesis de 
càrrega. 
 
En les estructures de pòrtics plans, per la determinació de las matrius de rigidesa de cada 
una de les barres de l’estructura, es contemplen els dos teoremes de Mohr, relacionant 
tots els moviments possibles dels extrems de las barres amb els esforços que el 
provoquen. 
 
En aquells casos que la esveltesa de l’estructura és determinant s’utiliza també el càlcul 
matricial, encara que basat en la formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les 
consideracions de la teoria en 2on ordre, deduint les matrius de rigidesa de las barres i 
els vectors d’accions en funció de l’esforç axial. 
 
El càlcul s’ha realitzat amb el programa d’anàlisis de barres WINEVA i amb el programa 
de disseny i càlcul d’estructura CYPECAD de CYPE Ingenieros, S.A. 
 
Els criteris utilitzats pel dimensionament dels elements que configuren l’estructura de 
l’edifici s’han basat en la comprovació de dos requisits bàsics, el dels estats límits últims 
per un costat, i el dels estats últims de utilització per l’altre. 
 
Respecte al compliment del primer requisit, s’ha d’assenyalar, que en cap cas se 
sobrepassen les tensions admissibles dels materials, contemplant els fenòmens 
d’inestabilitat global i local dels elements. 
 
Respecte al compliment dels estats límits d’utilització, s’ha incidit sistemàticament en el 
control de les deformacions de tots els elements resistents, observant-se els límits 
establerts per la normativa. 
 
En elements de formigó, una vegada determinats els esforços pèssims a cada element 
sotmes a flexió simple o esviada, es dimensiona l’armadura considerant el període plàstic 
del diagrama de tensió deformació, de distribució en paràbola-rectangle, efectuant el 
càlcul a trencament. 
 
Mitjançant aquesta metodologia s’analitzen casos de flexió simple recta i esviada, flexo-
compressió recta i esviada, segons la determinació del pla de deformacions i el 
plantejament de les equacions d’equilibri intern. Per la comprovació a esforços rasants, 
tipus tallant o moment torsor, s’utilitzen les consideracions de la normativa EHE. 
 
Es tenen en compte els límits exigits per les quanties màximes i mínimes (mecàniques i 
geomètriques) indicades a la EHE-08 així com les disposicions indicades pel ferrallat. 
 
És molt important ajustar els recobriments de les armadures als criteris indicats als 
plànols. Recobriments excessius redueixen el braç mecànic, produeixen deformacions i 
tensions superiors a les previstes en càlcul. Recobriments inferiors redueixen la durabilitat 
de l’estructura. 
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1.9.1 Fonaments 
 
Per realitzar el càlcul de les sabates s’adopta la hipòtesi d’una distribució uniforme de 
pressions sobre el terreny. S’admeten els principis de la teoria i pràctica de la Mecànica 
del sòl al definir la tensió admissible del terreny. La llei de resposta del terreny serà, per 
tant, lineal i rectangular, inclòs en el cas de càrregues excèntriques. 
 
Com a mètode de càlcul s’utilitza el mètode dels Estats límits últims, d’acord amb la EHE. 
Les comprovacions que es realitzen durant el procés de càlcul són les que descrivim a 
continuació: 
 

• Estat límit de la tensió: Es consideren totes les acciones en els seus valors 
característics. 

• Estats límits d’equilibri: S’analitza l’equilibri de la sabata tenint en compte quin és 
l’origen de la càrrega, que pot ser de tipus permanent o variable. A més, es 
considera si l’efecte de la mateixa és favorable o desfavorable. 

• Estats límits d’esgotament de  seccions: Es realitza el càlcul per sabates i 
encepats rígids segons el que indica la Instrucció EHE. 

 
Es realitza el càlcul a flexió. 
 
La capacitat mecànica s’obté mitjançant el mètode de la Paràbola rectangle. Per aquesta 
capacitat mecànica es disposa el diàmetre necessari i la separació de barres. 
 
L’armadura es determina en cada direcció ortogonal i es distribueix uniformement. 
 
Per últim es comprova a tallant i punxonament, en cas de no complir aquesta limitació 
s’augmenta el cantell de la sabata. 
 
Les sabates excèntriques de mitgera i cantonada, amb o sense biga centradora, es 
calculen suposant una distribució uniforme. La biga centradora es suposa articulada a la 
sabata oposada. L’elecció del cantell i dimensió de les bigues centradores es realitza 
seguint criteris estructurals i constructius. 
 
En el moment d’executar l’obra es comprovarà que el terreny tingui la tensió 
admissible considerada i que la profunditat del nivell freàtic no afecti ni als 
fonaments ni a l’estructura. A més, es garantirà que les sabates es recolzin sobre 
l’estrat resistent previst a l’estudi geotècnic. 
 
1.9.2 Murs de contenció i soterrani 
 
Es resol el càlcul i dimensionament de murs de formigó armat de contenció i soterrani, 
tenint en compte els efectes que produeixen, a més a més de l'empenta de les terres, el 
sostre en la coronació del mur de soterrani com les bigues riostes de fonamentació que 
puguem tenir a l’estructura. Obtenint les dimensions en planta, el cantell de la sabata i les 
armadures segons dues direccions ortogonals. 
 
En tots els murs es realitzaran una sèrie de comprovacions que assegurin el compliment 
de totes i cadascuna de les condicions que imposa el servei que prestarà el mur. 
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1.9.3 Tensió admissible del terreny fonamentació 
 
Els murs transmeten a la fonamentació unes tensions de valors que comparats amb la 
tensió admissible del terreny, podran ser menors o majors que ella. Es dimensiona el mur 
per aconseguir sempre que aquests valors siguin menors a la tensió admissible per estar 
en condicions de seguretat en front al trencament del terreny i siguin acceptables els 
assentaments que es produeixin en el terreny de fonamentació. 
 
Pel càlcul de tensions s’admet la simplificació de suposar que la distribució de tensions 
sota el fonament és lineal, el que proporciona uns resultats perfectament vàlids. 
 
1.9.4 Condicions d’equilibri 
 
L’equilibri del mur ve determinat por les condicions de seguretat al volc i seguretat al 
lliscament. Els valors dels coeficients de seguretat al lliscament de la base de la sabata  i 
de seguretat al volc són els següents: 
 
 Coeficient de seguretat al lliscament:  T/m = 1,5 
 El coeficient de seguretat al volc :             Mv/Mcv = 1,8 
 
Essent “m” el coeficient de fregament sabata-terreny, i “T” la força que exerceix la riostra 
sobre el mur per evitar el lliscament. 
 
Es tindrà en compte els efectes de les bigues riostres per evitar el lliscament del mur, 
amb la consideració que donada la rigidesa del mur, se suposa en repartiment 
proporcional dels esforços a les bigues en la longitud del mur considerada. Es pot estimar 
una distància mitja “d” del parament del mur als pilars que es lliguen, sempre que les 
diferències siguin petites (20%). Si fossin majors es dividirà el mur en trams, pel seu 
càlcul. 
 
1.9.5 Condicions de trencament 
 
L’estat límit de trencament es produeix quan s’assoleix, en qualsevol secció de la peça, 
l’esgotament resistent de l’acer i/o del formigó. 
 
1.9.6 Condicions de fissuració 
 
L’estudi de la fissuració s’efectua d’acord amb els principis dictats per la instrucció EHE, 
aplicables a les seccions de formigó. 
 
La fissuració es sol presentar en totes aquelles zones traccionades, tractant-se d’una 
fissura excessiva si l’ample de la fissura, és superior l’admissible. 
 
1.9.7 Armat del mur 
 
La determinació de l’armadura transversal de la sabata, s’obté per flexió.  A l’arrencada 
del mur, l’armat d’espera de la sabata, haurà de complir al menys l’armadura necessària 
per flexo-compressió vertical del trasdos del mur. 
 
A més a més, armarem el mur de tal manera que en el muntatge de l’armadura vertical, la 
separació entre l’armadura en espera de la sabata sigui la mateixa que la separació de 
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l’armadura vertical del mur. Anàlogament, a l’intrados del mur, utilitzarem el mateix criteri 
d’armat. 
 
 
1.10. OBSERVACIONS FINALS 
 
Qualsevol canvi d'ús, de dimensions dels elements o plantes, de qualitat i característiques 
dels materials emprats, o de les hipòtesis i condicionants de càlcul establertes en aquesta 
memòria, obligaran a la Direcció Facultativa a considerar els recàlculs i modificacions de 
les solucions inicialment projectades per tal d'adaptar-se a les noves condicions. 
 
1.10.1 Fonamentació 
 
El plànol que defineix la fonamentació de l’estructura conté una planta amb totes les 
especificacions necessàries per la seva correcta execució i els detalls addients. 
 
En la planta grafiada es dibuixa: el perímetre i la geometria de la fonamentació; la situació 
dels suports i la situació de les sabates aïllades amb les seves corresponents dimensions 
i armats. 
 
1.10.2 Contenció de terres 
 
El plànol que defineix la contenció de terres conté una planta amb totes les 
especificacions necessàries per la seva correcta execució i els detalls addients. 
 
En la planta grafiada es dibuixa: el perímetre, la geometria i el tipus de mur. 
 
Es dibuixa una secció on s’indica la situació i geometria de l’armat, tant del fust com de la 
sabata. 
 
1.10.3 Suports 
 
Els plànols que defineixen l'estructura del sostre tenen indicats els diferents tipus de 
suport. En la planta grafiada es dibuixa: el perímetre, la geometria i el tipus de suport. 
 
En el cas dels pilars, es realitza un quadre de pilars on s’indiquen dimensions i armats 
amb els detalls corresponents per la seva correcta execució. 
 
1.10.4 Sostre 
 
Els plànols que defineixen l'estructura del sostre es refereixen sempre al sostre de la 
planta. Aquests plànols contenen la planta amb totes les especificacions necessàries per 
la seva correcta execució i els detalls addients. 
 
En la planta grafiada es dibuixa: el perímetre i la geometria del sostre; el tipus, la situació 
i la geometria de l’armat; i  els eixos i el tipus de suport. 
 
Les plantes d'estructura no incorporen acotacions de replanteig, per la qual cosa es 
seguiran les acotacions del corresponent plànol de replanteig del projecte executiu. 
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2. INSTRUCCIONS D’ÚS I DE MANTENIMENT 
 
2.1. FONAMENTS – ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
 
I.- INSTRUCCIONS D’ÚS 
 
CONDICIONS D’ÚS: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar 
la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de 
càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
INTERVENCIONS DURANT LA VIDA ÚTIL DE L’EDIFICI: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels 
fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat 
o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives 
vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
INCIDÈNCIES EXTRAORDINÀRIES: 
 
• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 

immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 
poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció 
de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en 
algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu 
directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè prenguin les mesures adients. 

 
II.- INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions: 
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord 

amb el grau de impermeabilització exigit. 
 
2.2. ESTRUCTURA 
 
I.- INSTRUCCIONS D’ÚS 
 
CONDICIONS D’ÚS: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. 
Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es 
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facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i 
de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, a incorporació d’elements pesants, i 
l'obertura de forats en sostres. 
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les 
diferents zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 
 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 
kN/m2–
(Kg/m2) 

Càrrega 
concentr

ada 
kN - 
(Kg) 

Càrrega 
lineal 
kN/m-
(Kg/m) 

G 
Cobertes 
accessibles 
exclusives per 
conservació 

G
1 

Cobertes amb inclinació inferior 1– (100) 2– (200) – 
Cobertes lleugeres sobre 0,4 – (40) 1- (100) – 

G Cobertes amb inclinació superior 0 2 – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora 
superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – 
(80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la 
sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria d’ús amb 
la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – 
(200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un 
element portant o un terreny que dona 
empentes sobre altres elements 
estructurals 

zones 1– (100) – – 

zones 
públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana 
i, si s’escau, la distribució de la càrrega de les diferents 
zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana 
i, si s’escau, la distribució de la càrrega de les diferents 
zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document 
Bàsic SE-AE del CTE ? SI X NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses -incloses, si s’escau, les del terreny- 
així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
INTERVENCIONS DURANT LA VIDA ÚTIL DE L’EDIFICI: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un 
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat 
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de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars 
característiques als originals. 
 
NETEJA: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
INCIDÈNCIES EXTRAORDINÀRIES: 
 
• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs 

s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar 
l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, 
en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, 
obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
ESTRUCTURES D’ACER 
 
Les estructures d’acer són les que comporten major repercussió en els treballs de 
manteniment, donada la major inestabilitat de la seva estructura molecular. 
 
Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i la corrosió. Per això és 
necessari protegir l’estructura de la intempèrie. Serà necessari, doncs, aplicar a totes les 
superfícies exposades una imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta pintura 
serà objecte d’un control periòdic a fi de detectar possibles indicis d’oxidació. 
 
A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa de manteniment: 
 

• Estructura metàl·lica interior o no exposada a agents ambientals nocius:  
S’haurà de realitzar una inspecció de l’estructura cada 4 anys, detectant els punts 
d’inici d’oxidació, en els que s’haurà d’aixecar el material degradat i protegir la 
zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. 
Cada 10 anys s’haurà de procedir a l’aixecament de la imprimació existent, 
realitzant un posterior pintat total de l’estructura. 

• Estructura metàl·lica exterior o en ambient de agressivitat moderada:  
S’haurà de realitzar una inspecció de l’estructura cada 2 anys, detectant els punts 
d’inici d’oxidació, en els que s’haurà d’aixecar el material degradat i protegir la 
zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. 
Cada 5 anys s’haurà de procedir a l’aixecament de la imprimació existent, 
realitzant un posterior pintat total de l’estructura. 

• Estructura metàl·lica exterior o en ambient de agressivitat elevada: 
S’haurà de realitzar una inspecció de l’estructura cada any, detectant els punts 
d’inici d’oxidació, en els què s’haurà d’aixecar el material degradat i protegir la 
zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. 
Cada 3 anys s’haurà de procedir a l’aixecament de la imprimació existent, 
realitzant un posterior pintat total de l’estructura. 
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3. LLISTATS DE CÀLCUL 
 
 
 
Índex 
 
1.- Nusos 
2.- Barres: Característiques Mecàniques 
3.- Barres: Materials Utilitzats 
4.- Barres: Descripció 
5.- Càrregues (Barres) 
6.- Coefs. de participació 
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3.1. NUSOS 
 

Nusos Coordenades (m) Coaccions Vincles

 X Y Z DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep.  

    1 0.000 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

    2 0.000 3.450 -1.000 X X X X X X X - - Encastrat

    3 0.000 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

    4 0.000 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

    5 0.000 12.450 -1.000 X X X X X X X - - Encastrat

    6 0.000 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

    7 0.000 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

    8 1.254 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

    9 1.254 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   10 1.254 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   11 1.254 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   12 1.254 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   13 2.254 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   14 2.254 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   15 2.254 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   16 2.254 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   17 2.254 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   18 3.430 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   19 3.430 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   20 3.430 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   21 3.430 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   22 3.430 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   23 4.606 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   24 4.606 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   25 4.606 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   26 4.606 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   27 4.606 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   28 5.782 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat
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   29 5.782 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   30 5.782 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   31 5.782 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   32 5.782 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   33 6.958 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   34 6.958 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   35 6.958 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   36 6.958 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   37 6.958 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   38 8.134 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   39 8.134 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   40 8.134 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   41 8.134 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   42 8.134 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   43 9.311 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   44 9.311 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   45 9.311 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   46 9.311 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   47 9.311 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   48 10.487 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   49 10.487 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   50 10.487 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   51 10.487 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   52 10.487 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   53 11.663 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   54 11.663 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   55 11.663 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   56 11.663 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   57 11.663 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   58 12.839 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   59 12.839 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat
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   60 12.839 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   61 12.839 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   62 12.839 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   63 14.015 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   64 14.015 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   65 14.015 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   66 14.015 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   67 14.015 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   68 15.191 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   69 15.191 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   70 15.191 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   71 15.191 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   72 15.191 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   73 16.368 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   74 16.368 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   75 16.368 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   76 16.368 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   77 16.368 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   78 17.524 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   79 17.524 3.450 -1.000 X X X X X X X - - Encastrat

   80 17.524 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   81 17.524 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   82 17.524 12.450 -1.000 X X X X X X X - - Encastrat

   83 17.524 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   84 17.524 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   85 18.720 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   86 18.720 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   87 18.720 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   88 18.720 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   89 18.720 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   90 19.896 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat
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   91 19.896 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   92 19.896 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   93 19.896 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   94 19.896 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   95 21.072 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   96 21.072 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   97 21.072 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

   98 21.072 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

   99 21.072 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  100 22.249 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  101 22.249 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  102 22.249 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  103 22.249 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  104 22.249 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  105 23.425 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  106 23.425 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  107 23.425 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  108 23.425 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  109 23.425 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  110 24.601 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  111 24.601 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  112 24.601 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  113 24.601 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  114 24.601 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  115 25.777 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  116 25.777 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  117 25.777 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  118 25.777 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  119 25.777 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  120 26.953 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  121 26.953 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat
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  122 26.953 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  123 26.953 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  124 26.953 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  125 28.129 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  126 28.129 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  127 28.129 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  128 28.129 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  129 28.129 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  130 29.306 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  131 29.306 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  132 29.306 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  133 29.306 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  134 29.306 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  135 30.482 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  136 30.482 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  137 30.482 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  138 30.482 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  139 30.482 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  140 31.658 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  141 31.658 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  142 31.658 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  143 31.658 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  144 31.658 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  145 32.834 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  146 32.834 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  147 32.834 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  148 32.834 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  149 32.834 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  150 34.010 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  151 34.010 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  152 34.010 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat
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  153 34.010 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  154 34.010 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  155 35.224 0.000 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  156 35.224 3.450 -1.000 X X X X X X X - - Encastrat

  157 35.224 3.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  158 35.224 7.950 5.000 - - - - - - - - - Articulat

  159 35.224 12.450 -1.000 X X X X X X X - - Encastrat

  160 35.224 12.450 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

  161 35.224 15.900 5.000 - - - - - - - - - Encastrat

 

 
3.2. BARRES: CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES 
 

Descripció Inèrc.Tor. Inèrc.y Inèrc.z Secció
 cm4 cm4 cm4 cm2 

Acer, IPE-80, Perfil simple (IPE) 0.721 80.100 8.490 7.640

Acer, IPE-180, Perfil simple (IPE) 5.060 1320.000 101.000 23.900

Acer, IPE-220, Perfil simple (IPE) 9.150 2770.000 205.000 33.400

Acer, IPE-500, Perfil simple (IPE) 91.800 48200.000 2140.000 116.000

Acer, IPE-550, Perfil simple (IPE) 122.000 67120.000 2670.000 134.000

Acer, HEB-400, Perfil simple (HEB) 394.000 57680.000 10819.000 197.800

Acer, IPE-500, Doble en caixó soldat (IPE) Cordó 183.600 96400.000 27480.000 232.000
 

 
3.3. BARRES:MATERIALS UTILITZATS 
 

Material Mòd.elast. Mòd.el.trans. Lím.elàs.\Fck Co.dilat. Pes espec.
 (Kp/cm2) (Kp/cm2) (Kp/cm2) (m/m°C) (Kg/dm3) 

Acer (S275) 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85
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3.4. BARRES: DESCRIPCIÓ 
 

Barres Material Perfil Pes Volu Longit C.pand. C.pand. Dist.trav.s Dist.trav.i

   (Kp) (m3) (m)   (m) (m) 

    1/3    Acer IPE-500 (IPE) 314.1 0.04 3.45 1.00 1.00 - -

    1/8    Acer IPE-500 (IPE) 114.1 0.01 1.25 1.00 1.00 - - 

    2/3    Acer HEB-400 (HEB) 931.6 0.11 6.00 1.00 1.00 - - 

    3/4    Acer IPE-500 (IPE) 409.7 0.05 4.50 1.00 1.00 - - 

    3/9    Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 228.3 0.02 1.25 1.00 1.00 - - 

    4/6    Acer IPE-500 (IPE) 409.7 0.05 4.50 1.00 1.00 - - 

    4/10   Acer IPE-80 (IPE) 7.52 0.00 1.25 1.00 1.00 - - 

    5/6    Acer HEB-400 (HEB) 931.6 0.11 6.00 1.00 1.00 - - 

    6/7    Acer IPE-500 (IPE) 314.1 0.04 3.45 1.00 1.00 - - 

    6/11   Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 228.3 0.02 1.25 1.00 1.00 - - 

    7/12   Acer IPE-500 (IPE) 114.1 0.01 1.25 1.00 1.00 - - 

    8/9    Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

    8/13   Acer IPE-500 (IPE) 91.06 0.01 1.00 1.00 1.00 - - 

    9/10   Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

    9/14   Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 182.1 0.02 1.00 1.00 1.00 - - 

   10/11  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   10/15  Acer IPE-80 (IPE) 6.00 0.00 1.00 1.00 1.00 - - 

   11/12  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   11/16  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 182.1 0.02 1.00 1.00 1.00 - - 

   12/17  Acer IPE-500 (IPE) 91.06 0.01 1.00 1.00 1.00 - - 

   13/14  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   13/18  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   14/15  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   14/19  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   15/16  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   15/20  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   16/17  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 
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   16/21  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   17/22  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   18/19  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   18/23  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   19/20  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   19/24  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   20/21  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   20/25  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   21/22  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   21/26  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   22/27  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   23/24  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   23/28  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   24/25  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   24/29  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   25/26  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   25/30  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   26/27  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   26/31  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   27/32  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   28/29  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   28/33  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   29/30  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   29/34  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   30/31  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   30/35  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   31/32  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   31/36  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   32/37  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   33/34  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   33/38  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 
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   34/35  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   34/39  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   35/36  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   35/40  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   36/37  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   36/41  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   37/42  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   38/39  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   38/43  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   39/40  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   39/44  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   40/41  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   40/45  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   41/42  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   41/46  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   42/47  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   43/44  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   43/48  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   44/45  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   44/49  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   45/46  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   45/50  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   46/47  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   46/51  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   47/52  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   48/49  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   48/53  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   49/50  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   49/54  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   50/51  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   50/55  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 
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   51/52  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   51/56  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   52/57  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   53/54  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   53/58  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   54/55  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   54/59  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   55/56  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   55/60  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   56/57  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   56/61  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   57/62  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   58/59  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   58/63  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   59/60  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   59/64  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   60/61  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   60/65  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   61/62  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   61/66  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   62/67  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   63/64  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   63/68  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   64/65  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   64/69  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   65/66  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   65/70  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   66/67  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   66/71  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   67/72  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   68/69  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 
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   68/73  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   69/70  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   69/74  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   70/71  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   70/75  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   71/72  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   71/76  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   72/77  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   73/74  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   73/78  Acer IPE-500 (IPE) 105.2 0.01 1.16 1.00 1.00 - - 

   74/75  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   74/80  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 210.5 0.02 1.16 1.00 1.00 - - 

   75/76  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   75/81  Acer IPE-80 (IPE) 6.93 0.00 1.16 1.00 1.00 - - 

   76/77  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   76/83  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 210.5 0.02 1.16 1.00 1.00 - - 

   77/84  Acer IPE-500 (IPE) 105.2 0.01 1.16 1.00 1.00 - - 

   78/80  Acer IPE-550 (IPE) 362.9 0.04 3.45 1.00 1.00 - - 

   78/85  Acer IPE-500 (IPE) 108.9 0.01 1.20 1.00 1.00 - - 

   79/80  Acer HEB-400 (HEB) 931.6 0.11 6.00 1.00 1.00 - - 

   80/81  Acer IPE-500 (IPE) 409.7 0.05 4.50 1.00 1.00 - - 

   80/86  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 217.8 0.02 1.20 1.00 1.00 - - 

   81/83  Acer IPE-500 (IPE) 409.7 0.05 4.50 1.00 1.00 - - 

   81/87  Acer IPE-80 (IPE) 7.17 0.00 1.20 1.00 1.00 - - 

   82/83  Acer HEB-400 (HEB) 931.6 0.11 6.00 1.00 1.00 - - 

   83/84  Acer IPE-550 (IPE) 362.9 0.04 3.45 1.00 1.00 - - 

   83/88  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 217.8 0.02 1.20 1.00 1.00 - - 

   84/89  Acer IPE-500 (IPE) 108.9 0.01 1.20 1.00 1.00 - - 

   85/86  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   85/90  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   86/87  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 
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   86/91  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   87/88  Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

   87/92  Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

   88/89  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   88/93  Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

   89/94  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

   90/91  Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

   90/95  Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

91/92 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

91/96 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

92/93 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

92/97 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

93/94 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

93/98 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

94/99 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

95/96 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

95/100 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

96/97 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

96/101 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

97/98 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

97/102 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

98/99 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

98/103 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

99/104 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

100/101 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

100/105 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

101/102 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

101/106 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

102/103 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

102/107 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

103/104 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 
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103/108 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

104/109 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

105/106 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

105/110 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

106/107 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

106/111 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

107/108 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

107/112 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

108/109 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

108/113 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

109/114 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

110/111 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

110/115 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

111/112 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

111/116 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

112/113 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

112/117 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

113/114 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

113/118 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

114/119 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

115/116 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

115/120 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

116/117 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

116/121 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

117/118 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

117/122 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

118/119 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

118/123 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

119/124 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

120/121 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

120/125 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 
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121/122 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

121/126 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

122/123 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

122/127 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

123/124 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

123/128 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

124/129 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

125/126 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

125/130 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

126/127 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

126/131 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

127/128 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

127/132 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

128/129 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

128/133 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

129/134 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

130/131 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

130/135 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

131/132 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

131/136 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

132/133 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

132/137 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

133/134 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

133/134 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

133/138 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

134/139 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

135/136 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

135/140 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

136/137 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

136/141 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

137/138 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 
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137/142 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

138/143 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

139/144 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

140/141 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

140/145 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

141/142 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

141/146 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

142/143 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

142/147 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

143/144 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

143/148 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

144/149 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

145/146 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

145/150 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

146/147 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

146/151 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

147/148 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

147/152 Acer IPE-80 (IPE) 7.05 0.00 1.18 1.00 1.00 - - 

148/149 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

148/153 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 214.2 0.02 1.18 1.00 1.00 - - 

149/154 Acer IPE-500 (IPE) 107.1 0.01 1.18 1.00 1.00 - - 

150/151 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

150/155 Acer IPE-500 (IPE) 110.5 0.01 1.21 1.00 1.00 - - 

151/152 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

151/157 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 221.0 0.02 1.21 1.00 1.00 - - 

152/153 Acer IPE-220 (IPE) 117.9 0.01 4.50 1.00 1.00 - - 

152/158 Acer IPE-80 (IPE) 7.28 0.00 1.21 1.00 1.00 - - 

153/154 Acer IPE-180 (IPE) 64.73 0.00 3.45 1.00 1.00 - - 

153/160 Acer 2xIPE-500([]) (IPE) 248.8 0.03 1.37 1.00 1.00 - - 

154/161 Acer IPE-500 (IPE) 124.4 0.01 1.37 1.00 1.00 - - 

155/157 Acer IPE-500 (IPE) 314.1 0.04 3.45 1.00 1.00 - - 
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156/157 Acer HEB-400 (HEB) 931.6 0.11 6.00 1.00 1.00 - - 

157/158 Acer IPE-500 (IPE) 409.7 0.05 4.50 1.00 1.00 - - 

158/160 Acer IPE-500 (IPE) 409.7 0.05 4.50 1.00 1.00 - - 

159/160 Acer HEB-400 (HEB) 931.6 0.11 6.00 1.00 1.00 - - 

160/161 Acer IPE-500 (IPE) 314.1 0.04 3.45 1.00 1.00 - - 

 

 
3.5. CÀRREGUES: BARRES 
 

Barres Hipòt. Tipus Càrregues Direcció

   P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

1/3 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

1/3 1 (PP 1) Uniforme 0.024 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

1/3 2 (SC 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

1/3 3 (V 1) Uniforme 0.108 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

1/3 4 (V 2) Uniforme 0.078 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

1/3 5 (V 3) Uniforme 0.007 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

1/3 5 (V 3) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 1.000 0.000 0.000

1/3 6 (V 4) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 1.000 0.000 0.000

1/3 6 (V 4) Uniforme 0.084 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

1/8 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

1/8 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

1/8 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

2/3 1 (PP 1) Uniforme 0.155 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 1 (PP 1) Uniforme 0.024 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 2 (SC 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 3 (V 1) Uniforme 0.108 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 4 (V 2) Uniforme 0.078 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

3/4 5 (V 3) Uniforme 0.007 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 5 (V 3) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 1.000 0.000 0.000

3/4 6 (V 4) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 1.000 0.000 0.000
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3/4 6 (V 4) Uniforme 0.084 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

3/9 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/6 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/6 1 (PP 1) Uniforme 0.024 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/6 2 (SC 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/6 3 (V 1) Uniforme 0.108 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/6 4 (V 2) Uniforme 0.078 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

4/6 5 (V 3) Uniforme 0.007 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/6 5 (V 3) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 1.000 0.000 0.000

4/6 6 (V 4) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 1.000 0.000 0.000

4/6 6 (V 4) Uniforme 0.084 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

4/10 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

5/6 1 (PP 1) Uniforme 0.155 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

5/6 3 (V 1) Puntual 0.190 Tn - 5.000 - 0.000 1.000 0.000

5/6 4 (V 2) Puntual 0.182 Tn - 5.000 - 0.000 1.000 0.000

5/6 5 (V 3) Puntual 0.145 Tn - 5.000 - 1.000 0.000 0.000

5/6 6 (V 4) Puntual 0.178 Tn - 5.000 - 1.000 0.000 0.000

6/7 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 1 (PP 1) Uniforme 0.024 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 2 (SC 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 3 (V 1) Uniforme 0.108 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 4 (V 2) Uniforme 0.078 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

6/7 5 (V 3) Uniforme 0.007 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 5 (V 3) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 1.000 0.000 0.000

6/7 6 (V 4) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 1.000 0.000 0.000

6/7 6 (V 4) Uniforme 0.084 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

6/11 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

7/12 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

7/12 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

7/12 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

8/9 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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8/9 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/9 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/9 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/9 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

8/9 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/9 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

8/13 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/13 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

8/13 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

9/10 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

9/10 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

9/14 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

10/11 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

10/15 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

11/12 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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11/12 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

11/16 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/16 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

12/17 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

12/17 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

12/17 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

13/14 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

13/14 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

13/18 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/18 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

13/18 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

14/15 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

14/15 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

14/19 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

15/16 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000
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15/20 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

16/17 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

16/21 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/21 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

17/22 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

17/22 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

17/22 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

18/19 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

18/19 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

18/23 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/23 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

18/23 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

19/20 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

19/20 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

19/20 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

19/20 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

19/20 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

19/20 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

19/20 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

19/24 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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20/21 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

20/21 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

20/21 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

20/21 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

20/21 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

20/21 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

20/21 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

20/25 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/22 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/22 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/22 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/22 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/22 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

21/22 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/22 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

21/26 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/26 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

22/27 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

22/27 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

22/27 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

23/24 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

23/24 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

23/24 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

23/24 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

23/24 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

23/24 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

23/24 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

23/28 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

23/28 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

23/28 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

24/25 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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24/25 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

24/25 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

24/25 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

24/25 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

24/25 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

24/25 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

24/29 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

25/26 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

25/26 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

25/26 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

25/26 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

25/26 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

25/26 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

25/26 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

25/30 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/27 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/27 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/27 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/27 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/27 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

26/27 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/27 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

26/31 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/31 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

27/32 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

27/32 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

27/32 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

28/29 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

28/29 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

28/29 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

28/29 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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28/29 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

28/29 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

28/29 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

28/33 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

28/33 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

28/33 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

29/30 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

29/30 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

29/30 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

29/30 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

29/30 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

29/30 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

29/30 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

29/34 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

30/31 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

30/31 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

30/31 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

30/31 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

30/31 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

30/31 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

30/31 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

30/35 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

31/32 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

31/32 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

31/32 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

31/32 3 (V 1) Uniforme 0.216 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

31/32 4 (V 2) Uniforme 0.156 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

31/32 5 (V 3) Uniforme 0.132 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

31/32 6 (V 4) Uniforme 0.168 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

31/36 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

31/36 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000



Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 10 - ESTRUCTURES I MURS 

44 

32/37 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

32/37 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

32/37 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

33/34 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

33/34 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

33/34 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

33/34 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

33/34 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

33/34 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

33/34 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

33/34 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

33/34 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

33/34 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

33/34 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

33/38 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

33/38 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

33/38 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

34/35 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

34/35 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

34/35 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

34/35 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

34/35 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

34/35 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

34/35 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

34/39 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

35/36 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

35/36 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

35/36 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

35/36 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

35/36 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

35/36 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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35/36 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

35/40 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

36/37 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

36/37 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

36/37 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

36/37 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

36/37 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

36/37 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

36/37 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

36/37 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

36/37 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

36/37 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

36/37 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

36/41 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

36/41 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

37/42 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

37/42 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

37/42 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

38/39 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

38/39 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

38/39 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

38/39 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

38/39 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

38/39 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

38/39 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

38/39 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

38/39 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

38/39 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

38/39 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

38/43 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

38/43 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
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38/43 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

39/40 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

39/40 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

39/40 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

39/40 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

39/40 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

39/40 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

39/40 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

39/44 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

40/41 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

40/41 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

40/41 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

40/41 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

40/41 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

40/41 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

40/41 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

40/45 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

41/42 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

41/42 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

41/42 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

41/42 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

41/42 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

41/42 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

41/42 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

41/42 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

41/42 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

41/42 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

41/42 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

41/46 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

41/46 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

42/47 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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42/47 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

42/47 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

43/44 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

43/44 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

43/44 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

43/44 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

43/44 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

43/44 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

43/44 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

43/44 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

43/44 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

43/44 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

43/44 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

43/48 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

43/48 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

43/48 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

44/45 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

44/45 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

44/45 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

44/45 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

44/45 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

44/45 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

44/45 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

44/49 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

44/49 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

45/46 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

45/46 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

45/46 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

45/46 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

45/46 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

45/46 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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45/46 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

45/50 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

46/47 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

46/47 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

46/47 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

46/47 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

46/47 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

46/47 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

46/47 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

46/47 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

46/47 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

46/47 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

46/47 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

46/51 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

46/51 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

47/52 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

47/52 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

47/52 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

48/49 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

48/49 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

48/49 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

48/49 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

48/49 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

48/49 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

48/49 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

48/49 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

48/49 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

48/49 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

48/49 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

48/53 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

48/53 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
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48/53 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

49/50 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

49/50 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

49/50 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

49/50 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

49/50 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

49/50 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

49/50 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

49/54 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

49/54 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

50/51 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

50/51 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

50/51 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

50/51 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

50/51 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

50/51 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

50/51 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

50/55 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

51/52 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

51/52 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

51/52 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

51/52 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

51/52 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

51/52 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

51/52 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

51/52 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

51/52 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

51/52 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

51/52 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

51/56 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

51/56 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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52/57 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

52/57 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

52/57 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

53/54 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

53/54 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

53/54 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

53/54 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

53/54 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

53/54 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

53/54 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

53/54 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

53/54 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

53/54 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

53/54 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

53/58 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

53/58 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

53/58 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

54/55 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

54/55 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

54/55 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

54/55 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

54/55 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

54/55 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

54/55 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

54/59 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

55/56 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

55/56 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

55/56 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

55/56 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

55/56 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

55/56 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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55/56 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

55/60 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

56/57 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

56/57 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

56/57 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

56/57 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

56/57 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

56/57 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

56/57 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

56/57 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

56/57 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

56/57 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

56/57 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

56/61 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

56/61 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

57/62 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

57/62 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

57/62 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

58/59 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

58/59 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

58/59 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

58/59 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

58/59 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

58/59 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

58/59 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

58/59 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

58/59 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

58/59 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

58/59 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

58/63 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

58/63 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
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58/63 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

59/60 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

59/60 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

59/60 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

59/60 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

59/60 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

59/60 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

59/60 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

59/64 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

60/61 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

60/61 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

60/61 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

60/61 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

60/61 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

60/61 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

60/61 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

60/65 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

61/62 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

61/62 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

61/62 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

61/62 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

61/62 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

61/62 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

61/62 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

61/62 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

61/62 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

61/62 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

61/62 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

61/66 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

61/66 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

62/67 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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62/67 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

62/67 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

63/64 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

63/64 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

63/64 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

63/64 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

63/64 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

63/64 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

63/64 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

63/64 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

63/64 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

63/64 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

63/64 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

63/68 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

63/68 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

63/68 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

64/65 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

64/65 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

64/65 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

64/65 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

64/65 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

64/65 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

64/65 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

64/69 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

65/66 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

65/66 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

65/66 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

65/66 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

65/66 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

65/66 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

65/66 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000
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65/70 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

66/67 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

66/67 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

66/67 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

66/67 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

66/67 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

66/67 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

66/67 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

66/67 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

66/67 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

66/67 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

66/67 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

66/71 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

66/71 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

67/72 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

67/72 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

67/72 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

68/69 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

68/69 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

68/69 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

68/69 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

68/69 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

68/69 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

68/69 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

68/69 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

68/69 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

68/69 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

68/69 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

68/73 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

68/73 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

68/73 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
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69/70 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

69/70 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

69/70 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

69/70 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

69/70 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

69/70 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

69/70 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

69/74 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

70/71 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

70/71 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

70/71 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

70/71 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

70/71 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

70/71 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

70/71 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

70/75 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

71/72 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

71/72 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

71/72 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

71/72 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

71/72 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

71/72 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

71/72 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

71/72 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

71/72 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

71/72 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

71/72 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

71/76 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

71/76 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

72/77 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

72/77 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
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72/77 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

73/74 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

73/74 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

73/74 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

73/74 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

73/74 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

73/74 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

73/74 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

73/74 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

73/74 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

73/74 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

73/74 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

73/78 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

73/78 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

73/78 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

74/75 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

74/75 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

74/75 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

74/75 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

74/75 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

74/75 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

74/75 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

74/80 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

75/76 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

75/76 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

75/76 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

75/76 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

75/76 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

75/76 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

75/76 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

75/81 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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76/77 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

76/77 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

76/77 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

76/77 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

76/77 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

76/77 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

76/77 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

76/77 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

76/77 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

76/77 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

76/77 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

76/83 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

76/83 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

77/84 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

77/84 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

77/84 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

78/80 1 (PP 1) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

78/80 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

78/80 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

78/80 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

78/80 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

78/80 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

78/80 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

78/80 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

78/80 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

78/80 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

78/80 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

78/85 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

78/85 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

78/85 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

79/80 1 (PP 1) Uniforme 0.155 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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79/80 3 (V 1) Puntual 0.280 Tn - 5.000 - 0.000 1.000 0.000

79/80 4 (V 2) Puntual 0.289 Tn - 5.000 - 0.000 1.000 0.000

79/80 5 (V 3) Puntual 0.156 Tn - 5.000 - 1.000 0.000 0.000

79/80 6 (V 4) Puntual 0.179 Tn - 0.000 - 1.000 0.000 0.000

80/81 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

80/81 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

80/81 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

80/81 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

80/81 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

80/81 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

80/81 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

80/86 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

81/83 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

81/83 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

81/83 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

81/83 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

81/83 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

81/83 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

81/83 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

81/87 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

82/83 1 (PP 1) Uniforme 0.155 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

82/83 3 (V 1) Puntual 0.280 Tn - 5.000 - 0.000 1.000 0.000

82/83 4 (V 2) Puntual 0.289 Tn - 5.000 - 0.000 1.000 0.000

82/83 5 (V 3) Puntual 0.156 Tn - 5.000 - 1.000 0.000 0.000

82/83 6 (V 4) Puntual 0.179 Tn - 0.000 - 1.000 0.000 0.000

83/84 1 (PP 1) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

83/84 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

83/84 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

83/84 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

83/84 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

83/84 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000
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83/84 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

83/84 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

83/84 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

83/84 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

83/84 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

83/88 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

83/88 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

84/89 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

84/89 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

84/89 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

85/86 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

85/86 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

85/86 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

85/86 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

85/86 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

85/86 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

85/86 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

85/86 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

85/86 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

85/86 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

85/86 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

85/90 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

85/90 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

85/90 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

86/87 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

86/87 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

86/87 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

86/87 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

86/87 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

86/87 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

86/87 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000



Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 10 - ESTRUCTURES I MURS 

60 

86/91 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

87/88 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

87/88 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

87/88 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

87/88 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

87/88 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

87/88 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

87/88 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

87/92 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

88/89 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

88/89 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

88/89 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

88/89 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

88/89 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

88/89 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

88/89 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

88/89 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

88/89 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

88/89 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

88/89 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

88/93 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

88/93 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

89/94 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

89/94 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

89/94 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

90/91 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

90/91 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

90/91 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

90/91 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

90/91 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

90/91 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000
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90/91 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

90/91 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

90/91 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

90/91 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

90/91 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

90/95 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

90/95 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

90/95 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

91/92 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

91/92 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

91/92 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

91/92 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

91/92 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

91/92 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

91/92 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

91/96 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

92/93 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

92/93 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

92/93 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

92/93 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

92/93 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

92/93 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

92/93 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

92/97 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

93/94 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

93/94 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

93/94 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

93/94 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

93/94 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

93/94 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

93/94 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000
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93/94 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

93/94 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

93/94 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

93/94 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

93/98 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

94/99 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

94/99 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

94/99 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

95/96 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

95/96 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

95/96 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

95/96 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

95/96 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

95/96 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

95/96 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

95/96 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

95/96 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

95/96 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

95/96 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

95/100 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

95/100 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

95/100 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

96/97 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

96/97 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

96/97 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

96/97 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

96/97 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

96/97 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

96/97 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

96/101 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

97/98 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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97/98 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

97/98 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

97/98 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

97/98 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

97/98 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

97/98 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

97/102 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

98/99 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

98/99 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

98/99 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

98/99 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

98/99 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

98/99 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

98/99 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

98/99 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

98/99 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

98/99 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

98/99 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

98/103 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

99/104 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

99/104 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

99/104 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

100/101 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

100/101 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

100/101 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

100/101 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

100/101 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

100/101 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

100/101 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

100/101 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

100/101 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000
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100/101 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

100/101 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

100/105 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

100/105 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

100/105 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

101/102 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

101/102 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

101/102 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

101/102 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

101/102 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

101/102 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

101/102 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

101/106 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

102/103 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

102/103 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

102/103 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

102/103 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

102/103 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

102/103 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

102/103 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

102/107 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

103/104 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

103/104 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

103/104 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

103/104 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

103/104 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

103/104 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

103/104 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

103/104 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

103/104 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

103/104 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000
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103/104 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

103/108 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

104/109 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

104/109 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

104/109 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

105/106 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

105/106 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

105/106 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

105/106 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

105/106 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

105/106 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

105/106 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

105/106 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

105/106 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

105/106 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

105/106 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

105/110 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

105/110 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

105/110 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

106/107 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

106/107 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

106/107 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

106/107 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

106/107 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

106/107 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

106/107 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

106/111 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

107/108 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

107/108 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

107/108 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

107/108 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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107/108 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

107/108 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

107/108 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

107/112 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

108/109 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

108/109 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

108/109 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

108/109 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

108/109 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

108/109 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

108/109 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

108/109 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

108/109 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

108/109 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

108/109 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

108/113 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

109/114 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

109/114 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

109/114 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

110/111 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

110/111 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

110/111 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

110/111 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

110/111 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

110/111 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

110/111 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

110/111 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

110/111 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

110/111 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

110/111 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

110/115 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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110/115 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

110/115 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

111/112 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

111/112 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

111/112 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

111/112 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

111/112 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

111/112 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

111/112 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

111/116 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

112/113 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

112/113 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

112/113 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

112/113 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

112/113 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

112/113 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

112/113 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

112/117 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

113/114 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

113/114 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

113/114 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

113/114 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

113/114 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

113/114 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

113/114 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

113/114 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

113/114 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

113/114 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

113/114 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

113/118 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

114/119 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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114/119 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

114/119 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

115/116 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

115/116 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

115/116 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

115/116 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

115/116 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

115/116 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

115/116 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

115/116 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

115/116 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

115/116 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

115/116 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

115/120 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

115/120 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

115/120 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

116/117 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

116/117 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

116/117 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

116/117 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

116/117 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

116/117 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

116/117 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

116/121 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

117/118 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

117/118 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

117/118 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

117/118 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

117/118 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

117/118 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

117/118 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000
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117/122 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

118/119 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

118/119 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

118/119 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

118/119 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

118/119 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

118/119 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

118/119 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

118/119 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

118/119 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

118/119 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

118/119 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

118/123 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

119/124 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

119/124 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

119/124 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

120/121 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

120/121 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

120/121 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

120/121 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

120/121 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

120/121 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

120/121 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

120/121 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

120/121 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

120/121 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

120/121 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

120/125 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

120/125 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

120/125 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

121/122 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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121/122 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

121/122 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

121/122 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

121/122 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

121/122 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

121/122 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

121/126 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

122/123 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

122/123 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

122/123 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

122/123 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

122/123 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

122/123 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

122/123 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

122/127 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

123/124 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

123/124 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

123/124 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

123/124 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

123/124 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

123/124 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

123/124 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

123/124 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

123/124 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

123/124 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

123/124 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

123/128 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

124/129 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

124/129 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

124/129 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

125/126 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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125/126 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

125/126 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

125/126 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

125/126 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

125/126 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

125/126 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

125/126 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

125/126 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

125/126 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

125/126 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

125/130 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

125/130 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

125/130 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

126/127 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

126/127 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

126/127 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

126/127 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

126/127 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

126/127 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

126/127 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

126/131 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

127/128 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

127/128 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

127/128 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

127/128 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

127/128 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

127/128 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

127/128 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

127/132 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

128/129 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

128/129 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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128/129 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

128/129 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

128/129 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

128/129 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

128/129 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

128/129 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

128/129 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

128/129 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

128/129 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

128/133 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

129/134 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

129/134 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

129/134 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

130/131 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

130/131 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

130/131 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

130/131 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

130/131 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

130/131 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

130/131 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

130/131 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

130/131 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

130/131 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

130/131 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

130/135 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

130/135 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

130/135 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

131/132 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

131/132 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

131/132 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

131/132 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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131/132 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

131/132 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

131/132 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

131/136 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

132/133 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

132/133 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

132/133 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

132/133 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

132/133 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

132/133 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

132/133 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

132/137 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

133/134 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

133/134 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

133/134 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

133/134 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

133/134 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

133/134 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

133/134 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

133/134 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

133/134 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

133/134 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

133/134 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

133/138 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

134/139 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

134/139 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

134/139 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

135/136 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

135/136 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

135/136 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

135/136 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000
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135/136 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

135/136 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

135/136 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

135/136 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

135/136 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

135/136 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

135/136 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

135/140 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

135/140 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

135/140 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

136/137 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

136/137 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

136/137 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

136/137 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

136/137 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

136/137 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

136/137 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

136/141 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

137/138 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

137/138 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

137/138 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

137/138 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

137/138 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

137/138 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

137/138 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

137/142 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

138/139 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

138/139 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

138/139 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

138/139 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

138/139 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000
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138/139 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

138/139 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

138/139 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

138/139 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

138/139 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

138/139 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

138/143 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

139/144 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

139/144 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

139/144 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

140/141 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

140/141 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

140/141 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

140/141 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

140/141 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

140/141 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

140/141 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

140/141 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

140/141 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

140/141 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

140/141 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

140/145 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

140/145 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

140/145 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

141/142 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

141/142 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

141/142 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

141/142 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

141/142 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

141/142 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

141/142 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000
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141/146 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

142/143 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

142/143 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

142/143 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

142/143 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

142/143 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

142/143 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

142/143 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

142/147 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

143/144 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

143/144 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

143/144 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

143/144 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

143/144 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

143/144 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

143/144 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

143/144 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

143/144 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

143/144 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

143/144 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

143/148 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

144/149 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

144/149 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

144/149 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

145/146 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

145/146 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

145/146 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

145/146 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

145/146 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

145/146 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

145/146 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000
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145/146 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

145/146 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

145/146 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

145/146 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

145/150 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

145/150 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

145/150 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

146/147 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

146/147 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

146/147 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

146/147 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

146/147 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

146/147 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

146/147 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

146/151 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

147/148 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

147/148 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

147/148 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

147/148 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

147/148 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

147/148 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

147/148 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

147/152 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

148/149 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

148/149 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

148/149 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

148/149 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

148/149 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

148/149 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

148/149 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

148/149 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000
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148/149 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

148/149 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

148/149 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

148/153 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

149/154 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

149/154 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

149/154 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

150/151 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

150/151 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

150/151 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

150/151 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

150/151 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

150/151 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

150/151 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

150/151 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

150/151 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

150/151 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000

150/151 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

150/155 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

150/155 3 (V 1) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

150/155 4 (V 2) Uniforme 0.050 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

151/152 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

151/152 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

151/152 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

151/152 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

151/152 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

151/152 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

151/152 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

151/157 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

152/153 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

152/153 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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152/153 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

152/153 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

152/153 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

152/153 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

152/153 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

152/158 1 (PP 1) Uniforme 0.006 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

153/154 1 (PP 1) Uniforme 0.019 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

153/154 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

153/154 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

153/154 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

153/154 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

153/154 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

153/154 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

153/154 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

153/154 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

153/154 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

153/154 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

153/160 1 (PP 1) Uniforme 0.182 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

154/161 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

154/161 3 (V 1) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

154/161 4 (V 2) Uniforme 0.030 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

155/157 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

155/157 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

155/157 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

155/157 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

155/157 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

155/157 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

155/157 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

155/157 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

155/157 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 -1.000

155/157 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 1.600 3.450 0.000 0.000 1.000
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155/157 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 1.000

156/157 1 (PP 1) Uniforme 0.155 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

156/157 3 (V 1) Puntual 0.203 Tn - 5.000 - 0.000 1.000 0.000

156/157 4 (V 2) Puntual 0.249 Tn - 5.000 - 0.000 1.000 0.000

156/157 5 (V 3) Puntual 0.156 Tn - 5.000 - 1.000 0.000 0.000

156/157 6 (V 4) Puntual 0.179 Tn - 0.000 - 1.000 0.000 0.000

157/158 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

157/158 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

157/158 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

157/158 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

157/158 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

157/158 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

157/158 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

158/160 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

158/160 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

158/160 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

158/160 3 (V 1) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

158/160 4 (V 2) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

158/160 5 (V 3) Uniforme 0.060 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

158/160 6 (V 4) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 1.000

159/160 1 (PP 1) Uniforme 0.155 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

159/160 3 (V 1) Puntual 0.203 Tn - 5.000 - 0.000 1.000 0.000

159/160 4 (V 2) Puntual 0.249 Tn - 5.000 - 0.000 1.000 0.000

159/160 5 (V 3) Puntual 0.156 Tn - 5.000 - 1.000 0.000 0.000

159/160 6 (V 4) Puntual 0.179 Tn - 0.000 - 1.000 0.000 0.000

160/161 1 (PP 1) Uniforme 0.091 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

160/161 1 (PP 1) Uniforme 0.048 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

160/161 2 (SC 1) Uniforme 0.120 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

160/161 3 (V 1) Faixa 0.132 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

160/161 3 (V 1) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 -1.000

160/161 4 (V 2) Faixa 0.168 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000
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160/161 4 (V 2) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

160/161 5 (V 3) Faixa 0.216 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 -1.000

160/161 5 (V 3) Faixa 0.060 Tn/m - 0.000 1.600 0.000 0.000 -1.000

160/161 6 (V 4) Faixa 0.072 Tn/m - 0.000 1.840 0.000 0.000 1.000

160/161 6 (V 4) Faixa 0.156 Tn/m - 1.840 3.440 0.000 0.000 1.000

 

 
3.6. COEFS. DE PARTICIPACIÓ 
 

 T (seg) Sisme X Sisme Y

Modo 1 1.024740 1.000000 0.000080

Modo 2 0.868587 0.537447 0.843297

Modo 3 0.759837 0.000704 1.000000

Modo 4 0.708446 0.003527 0.999994

Modo 5 0.687512 0.001010 0.999999

Modo 6 0.636615 0.000164 1.000000
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1. XARXA D’AIGUA FREDA 
 
1.1. NORMATIVA 
 
En el procés de disseny i càlcul de la xarxa, s’ha aplicat el Codi Tècnic en l’edificació DB-
HS4 sobre subministre d’aigua, el qual s’haurà de consultar davant de qualsevol dubte. 
 
1.2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
La instal·lació consisteix en: 
 
 Una escomesa d’aigua: 
 Aigua sanitària. Q = 1,5 l/h (punta màxima simultània prevista) 
 Comptador independent ubicat al límit de la parcel·la en un monolit. 
 A l’entrada de cada grup de sanitaris s’instal·larà una vàlvula de tall. 

 
En tot moment se seguirà la distribució d’elements, segons detall de plànols i qualitat dels 
mateixos, segons especificacions de la present memòria i pressupost de la instal·lació. 
 
1.3. QUALITAT DE L’AIGUA 
 
L’aigua de la instal·lació complirà l’establert en la legislació vigent sobre l’aigua per al 
consum humà. 
 
La companyia subministradora, en aquest cas Sorea, facilitarà les dades per a assegurar 
el subministre de cabal i pressió de la instal·lació. 
 
La instal·lació de subministre d’aigua tindrà les característiques adequades per a evitar el 
desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament de biocapa. 
 
1.4. PROTECCIÓ CONTRA RETORNS 
 
En l’activitat es disposa de vàlvules antiretorn en els següents punts de la instal·lació: 
 
Després del comptador. 
 
En les bases ascendents. 
 
En els tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics. 
 
Abans de les vàlvules mescladores. 
 
1.5. HIPÒTESIS DE DISSENY. CONDICIONS MÍNIMES DE CONSUM 
 
Pel disseny i càlcul de la instal·lació s’han considerat cabals instantanis mínims d’aigua 
per a cada tipus d’aparell, segons especificacions de la taula 2.1 del CTE DB-HS4, tal i 
com es mostra a la taula següent: 
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Aparell Cabal 
Lavabos .................................................................................................................... 0,05 l/s 
WC ............................................................................................................................ 0,10 l/s 
Aigüeres ................................................................................................................... 0,15 l/s 
Abocadors ................................................................................................................ 0,20 l/s 
 
Pel disseny de la xarxa de canonades s’han fixat velocitats màximes de l’aigua de 2 m/s a 
les escomeses i canonada d’alimentació general, en els trams generals de distribució 
interior de 1 m/s com a màxim i no inferior a 0,5 m/s en les columnes i derivacions a cada 
punt de consum. En els punts de consum, la pressió mínima es de 100 kPa per aixetes 
comuns i 150 kPa per a fluxors i escalfadors. 
 
La instal·lació es realitza a partir d’un col·lector de polipropilè de pressió nominal  6 bar, 
soterrat que discorre pel perímetre de l’estació fins a l’entada de l’edifici. Des de l’entrada 
de l’edifici fins a l’alimentació dels punts bàsics de consum la distribució es realitza per 
fals sostre amb tub de polipropilè PN6 i diàmetre segons tram a alimentar. 
 
La instal·lació subministra els següents punts de consum: sanitaris i locals de neteja. El 
resum de cabal punta per a les necessitats dels punts d’alimentació i el dimensionament 
puntual de cada tram es justifica en la taula de dimensionat següent: 
 
Resum de dades de consum d’aigua, segons taules adjuntes i traçat en plànols: 
 
Nucli de sanitaris ...................................................................................................... 0,21 l/s 
Locals de neteja ......................................................................................................... 0,2 l/s 
Total ......................................................................................................................... 0,41 l/s  
 
S’entén per cabal instal·lat en un subministrament la suma dels cabals instantanis mínims 
corresponents a tots els aparells instal·lats en l’edifici. 
 
En tot moment se seguirà l’esquema dels plànols i el traçat representat en els plànols 
d’obra. Davant qualsevol dubte es consultarà amb la Direcció Tècnica de l’Obra. 
 
A continuació es detallen els punts més significatius de la instal·lació, la seva funció i 
definició, segons l’aplicació del CTE DB HS-4. Així com les condicions d’execució. 
 
1.6. ESCOMESA 
 
Es la canonada que enllaça la instal·lació interior de l’edifici amb la canonada de la xarxa 
de distribució. 
 
Es realitzaran un tipus d’escomesa a contractar amb la companyia. 
 
- - Escomesa general estació: canonada de PP PN6 Φ 20.  

 
1.7. CLAU DE CONNEXIÓ 
 
Es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre pas a l’escomesa. 
 
És de responsabilitat de la companyia subministradora, que la instal·larà a la zona 
exterior a l’edifici, i és d’un ús exclusiu per manteniment general del servei. 
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1.8. CANONADA D’ALIMENTACIÓ 
 
Canonada que enllaça el clau de pas amb el comptador. 
 
Quedarà soterrada en una canalització d’obra de fàbrica plena de sorra que tindrà un 
registre als seus extrems que permeti la inspecció i control de possibles fuites. 
 
1.9. COMPTADOR 
 
El comptador s’instal·la dins un armari en el monolit de comptadors i estarà compost per 
quatre vàlvules de bola i una vàlvula de retenció, una aixeta de comprovació, juntament 
amb un filtre i vàlvula de bypass de manteniment i previsió de possible avaria del 
comptador. 
 
El comptador estarà previst pel control normal del següent cabal: 
 
- - Estació d’Autobusos, Cabal Nominal: 1,224 l/h 

 
1.9.1 Característiques generals i descripció de la instal·lació 
 
Tota la instal·lació es realitzarà segons recorregut de canonades marcat en els plànols. 
 
Tota la instal·lació es realitzarà amb tub de polipropilè PN6, tant per al traçat exterior i 
com per als traçats interiors segons diàmetres i traçats expressats en taules i plànols. 
 
En tot moment es seguirà la distribució i mesures detallades als plànols i especificacions 
del Plec de Condicions Tècniques del present projecte. 
 
Es cuidarà en tot moment el bon acabat de la instal·lació i la seva situació respecte a les 
altres instal·lacions de canonades amb les que comparteixen suports i espais. 
 
El tipus de suport pel total de la canonada és el tipus de carril i abraçadora amb goma 
acústica insonoritzada, o equivalent. 
 
A l’entrada de cada cambra humida s’instal·larà una vàlvula de bola pas total, a fi 
d’independitzar el subministrament d’aigua de cada cambra del de la resta de l’edifici, 
facilitant d’aquesta manera el manteniment de la instal·lació. 
 
Les canonades d’aigua freda, s’aïllaran tèrmicament amb gruixos indicats a les RITE IT 
1.2.4.2.12, per evitar les condensacions. 
 
Les connexions a cada punt de consum es realitzaran segons diàmetres detallats en 
taules i plànols. 
 
 
1.10. SENYALITZACIÓ 
 
Les canonades d’aigua de consum es senyalitzaran amb colors verds fosc o blau. 
 
Si es disposa d’una instal·lació per a subministrar aigua que no sigui apta per al consum, 
tant les canonades com les aixetes i demés punts de consum es trobaran degudament 
senyalitzats per a que puguin ser identificats com a tal de forma fàcil i inequívoca. 
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2. ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
 
2.1. REGLAMENTACIÓ QUE AFECTA A LA INSTAL·LACIÓ 
 
La instal·lació elèctrica es farà d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
(Decret 842/2002 de 2 d’agost), i amb les Instruccions Complementaries MI/BT de 
l’esmentat Reglament. 
 
2.2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
2.2.1 Electricitat 

2.2.1.1 Comptadors 
 
La instal·lació es troba dotada per una doble alimentació, alimentació de consum normal i  
alimentació per al subministre de reserva tal i com s’especifica en la ITC-BT-28, 
“Instalaciones en locales de pública concurrencia”. 
 
Tant la instal·lació per al subministra normal com el de reserva tenen el seu origen en una 
CGP instal·lada en el monolit de comptadors ubicada en el límit nord est de la parcel·la. 
Des d’allà, cadascuna de les CGP sortirà la línia que alimenta a cada comptador. Els 
comptadors contemplats en el present projecte són els que es mostren a continuació: 
 
Subministrament normal ............................................................................................. TMF1 
Subministrament de reserva ................................................................................ CPM2-D4 

2.2.1.2 Quadre general de distribució 
 
A partir del comptador, es connectarà amb el quadre general de distribució a instal·lar junt 
a la dependència de la guixeta. Aquest es trobarà instal·lat dins armari metàl·lic i 
disposarà d’espai suficient (25 % del total) per a futures ampliacions. 
 
L’estesa de conductor des del comptador es farà segons el traçat i la rasa tipus indicada 
en plànols. La resta de derivacions soterrades es faran d’igual manera segons es reflexa 
als plànols corresponents. 
 
El quadre general, disposarà d’una sortida al subquadre de commutació automàtica per al 
subministra de reserva. 
 
Totes les sortides incorporaran protecció magnetotèrmica i diferencial segons esquemes. 
 
2.3. TIPUS DE SUBMINISTRAMENT I EMPRESA SUBMINISTRADORA 
 
Caldrà verificar quina és la empresa subministradora a la zona de la estació 
 
2.4. TENSIÓ DE SUBMINSITRAMENT 
 
La tensió de subministrament és de 3x400/230 V. 
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2.5. TAULES DE CÀLCUL DE CIRCUITS 
 
La caiguda de tensió màxima en el punt més desfavorable de la instal·lació no superarà el 
3% per enllumenat i el 5% per força. 
 
2.6. POTÈNCIA A CONTRACTAR 
 
resulta una potència a contractar de 27,71 kW pel subministrament normal, considerant 
valors habituals dins de l’àmbit d’aquest tipus d’instal·lacions. 
 
Segons la ICT-BT-18, per a instal·lacions en locals de pública concurrència, per a 
estacions de viatgers, caldrà la instal·lació d’un subministrament de reserva que sigui 
capaç de proporcionar el 25% de la potència instal·lada, pel que en aquest cas caldrà 
contractar una potència de 6,92 kW. 
 
2.7. INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ 
 
El dimensionat vindrà determinat per la normativa particular de l’empresa distribuïdora 
d’energia elèctrica. 
 
Connexió de servei 
 
L’estació disposarà de dos subministraments d’energia, un pel servei normal de l’estació, 
provinent d’una ET, i l’altre pel subministrament d’emergència, provinent de una altra ET. 
 
En ambdós casos, la companyia subministradora de la zona donarà servei a la instal·lació 
mitjançant un circuit amb cable de Al 3(1x1x240)+240 mm2, Rv 0,6/1kV, directament des 
cada estació transformadora fins a la caixa general de protecció ubicada al interior del 
nínxol previst al límit de la parcel·la. La instal·lació acomplirà amb la Normativa de la 
Compañía subministradora i Norma particular UNE 410-3.  
 
Conjunt de protecció i mesura 
 
Per al subministre normal de l’estació el conjunt de protecció i mesura serà del tipus 
TMF1 per a comptador de simple tarifa, per a una intensitat de 40 A  i una tensió de 400 
V, amb caixa modular de doble aïllament de poliester reforçat, base de fusibles amb 
fusibles i sortida de borns, ICP de 40A  i interruptor diferencial. 
 
Per la potència a contractar, s’instal·larà un interruptor general automàtic tetrapolar 
d’intensitat nominal 40 A. El dispositiu privat de comandament i protecció constarà d’un 
magnetotèrmic de 40A i 300 mA de sensibilitat, i una protecció diferencial per a cadascun 
dels circuits interiors. Disposarà d’una línia principal de terra a la que s’hi connectaran els 
conductors de protecció de tots els circuits. 
 
Per al subministre de reserva de l’estació el conjunt de protecció i mesura serà del tipus 
CPM2-D4 per a comptador de simple tarifa, per a una intensitat de 10 A  i una tensió de 
400 V, amb caixa modular de doble aïllament de poliester reforçat, base de fusibles amb 
fusibles i sortida de borns, ICP de 10A  i interruptor diferencial. 
 
Des de cada comptador partirà un circuit fins a la caixa de commutació on es farà el canvi 
de servei normal o d’emergència. La línia de servei normal està formada per una 
canalització amb conductor de coure 0,6/1 kV de tensió nominal d’aïllament i 4x25 mm2 
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de Cu, mentre que la de servei d’emergència es un cicuit amb conductor de coure 0,6/1 
kV de tensió nominal d’aïllament i 4x16 mm2. 
 
2.8. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA 
 
2.8.1 Prescripcions generals 
 
S’instal·laran canalitzacions amb conductors aïllats dins canals o tubs protectors. Els 
conductors emprats a la instal·lació interior seran exclusivament de coure. Els que circulin 
per les canalitzacions metàl·liques perforades, tindran 1000 volts d’aïllament, mentre que 
la resta seran de 750 volts d’aïllament. 
 
2.8.2 Instal·lacions enterrades 
 
La canalització que discorre enterrada, serà amb tub PE corrugat segons plànols i amb 
conductor de 6 mm2 de secció mínima i de 0,6/a kV d’aïllament. 
 
2.8.3 Tubs i canals protectores 
 
Els tubs a instal·lar seran metàl·lics o rígids corbables en calent. Complementàriament 
s’instal·laran canals metàl·liques de superfície, per tal de realitzar les canalitzacions 
principals. 
 
2.8.4 Protecció contra sobreintensitats 
 
La protecció contra sobreintensitats ve assegurada amb la col·locació d’interruptors 
magnetotèrmics de poder de tall adequat. 
 
2.8.5 Característiques dels dispositius de protecció 
 
Per a instal·lacions del sector residencial/terciari , com a norma general, es col·locaran 
interruptors amb corba B d’engegada tèrmica lenta i engegada magnètica ràpida, doncs 
és  més adequada per a circuits i receptors d’enllumenat d’usos convencionals, mentre 
que per a instal·lacions del sector terciari/industrial, com a norma general, es col·locaran 
interruptors amb corba C d’engegada tèrmica lenta i engegada magnètica mitja, o 
interruptors amb corba D d’engegada tèrmica lenta i engegada magnètica molt lenta, que 
els fan més aptes per a protecció de motors o receptors electrònics. 
 
2.8.6 Quadres de distribució 
 
A l’origen de la instal·lació s’emplaçarà el quadre general de distribució on es col·locaran 
l’interruptor general de tall omnipolar i el diferencial de capçalera de la instal·lació –si no 
s’han col·locat en el mòdul dels comptadors-, així com els dispositius de protecció contra 
curtcircuits i sobrecàrregues de cadascun dels circuits que surten del quadre. Disposarà 
d’un born per a la connexió dels conductors de protecció de la instal·lació interior amb la 
derivació de la línia principal de terra. 
 
El quadre general de distribució contindrà els dispositius de protecció contra curtcircuits i 
sobrecàrregues, i els de protecció contra contactes indirectes que corresponen. 
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2.8.7 Protecció contra contactes directes 
 
Les mesures emprades per tal motiu consistiran en la interposició d’obstacles de 
protecció, fixats de forma segura i que resisteixen els esforços mecànics que puguin 
presentar-se, i el recobriment de les parts actives mitjançant un aïllament apropiat i que 
limiti la corrent de contacte a un valor no superior a 1 miliamper. 
 
2.8.8 Protecció contra contactes indirectes 
 
S’instal·laran interruptors diferencials en general de sensibilitat 0,03 A per les línies a 
receptors i 0,3 A per a les línies a subquadres. Tota la part d’instal·lació elèctrica que 
alimenti línies d’ordinadors, es protegirà amb diferencials classe A superinmunitzats. 
 
 
 
2.9. PRESA DE TERRA 
 
L’edifici disposarà d’instal·lació de presa de terra, realitzada d’acord amb l’especificat en 
el REBT per tal de limitar la tensió respecte a terra que poden presentar les masses 
metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc d’avaria 
del material utilitzat. 
 
La presa de terra es farà enterrant a nivell de fonaments, un cable de coure nu de 35 
mm2 de secció enterrat horitzontalment a una fondària mínima de 30 cm. al voltant de tot 
el perímetre dels edificis, i enganxat regularment al ferrallat de l’estructura amb cable de 
coure nu de 35 mm2. Anirà connectat a vàries piques de presa de terra. 
 
 
 
2.10. COMPENSACIÓ DE POTENCIAL 
 
Per tal de procedir a una equipotencialitat de terres, es procedirà a fer una instal·lació 
equipotencial mitjançant una barra equipotencial instal·lada al costat del quadre general 
de la instal·lació, a les que hi aniran connectats amb els corresponents conductors de 
compensació de potencial, el born o barra de connexió del conductor principal de 
protecció (terra general de la instal·lació), el conductor de presa de terra, les preses de 
terra de protecció contra parallamps, canonades principals de conducció d’aigua, 
canonades principals de conducció de gas, altres sistemes de canonades metàl·liques, 
les peces i components metàl·lics constructius de l’estructura de l’edifici, eventuals 
dispositius de carrils, estructures de grues i recobriments de cables, instal·lacions 
d’antena i de telecomunicacions, els baixants metàl·lics, parts metàl·liques de les 
instal·lacions tècniques de l’edifici i d’aparells exteriors instal·lats a coberta. Especialment 
es tindrà cura de procedir a la connexió equipotencial de tots els elements metàl·lics dels 
locals mullats com ara lavabos, dutxes i vestidors. 
 
El conductor d’equipotencialitat que unirà les parts metàl·liques de l’edifici amb la barra 
d’equipotencialitat serà verd i groc i tindrà com a mínim una secció de 6 mm2. La secció 
màxima dels conductors equipotencials serà de 25 mm2. 
 
2.10.1 Instal·lació equipotencial 
 
Per tal d'evitar diferències de potencial procedir a entre les masses i els elements 
conductors no aïllats de terra als que s’hi pugui arribar simultàniament, es procedirà a 
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executar una connexió equipotencial entre les masses i aquests elements conductors a 
totes les dependències que disposin de dutxa. 
 
D’acord amb això, es connectaran entre sí, i a la xarxa general de terra, els següents 
elements: 
 
 Canonades d’aigua 
 Reixa desguàs 
 Estructura metàl·lica 
 Marc metàl·lic porta 

 
 
2.11. MANTENIMENT I INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 
D’acord amb la ITC-BT-05, per ser una activitat de pública concurrència, serà objecte 
d’inspecció inicial, un cop realitzades les instal·lacions, o en qualsevol ampliació o 
modificació d’importància i prèviament a ser documentada davant de l’Organisme 
competent de la Comunitat Autònoma. 
 
Un cop obtinguda una qualificació favorable de la instal·lació per part del EIC, aquesta 
serà objecte d’inspecció cada 5 anys. 
 



Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 12 – SERVEIS AFECTATS 

 

- 1 - 

 

 
 
ANNEX NÚM. 12– SERVEIS AFECTATS 
 

ÍNDEX 
 

1. INTRODUCCIÓ ....................................................................................................... - 2 - 
1.1. OBJECTE ........................................................................................................ - 2 - 
1.2. RELACIÓ DE COMPANYIES DE SERVEIS ................................................... - 2 - 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS ............................................................ - 2 - 
2.1. LÍNIES I CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES .............................................. - 2 - 
2.2. LÍNIES I CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES ................................................ - 3 - 
2.3. CONDUCCIONS DE GAS ............................................................................... - 3 - 
2.4. ABASTAMENT D’AIGÜES .............................................................................. - 3 - 
2.5. AFECTACIONS DE CARÀCTER MUNICIPAL ............................................... - 3 - 

3. REPOSICIÓ DELS SERVEIS I INSTAL·LACIONS AFECTADES ......................... - 4 - 
3.1. AFECTACIONS TELEFÒNIQUES .................................................................. - 4 - 

3.1.1 Servei afectat núm. 1 .............................................................................................. - 4 - 
3.1.2 Servei afectat núm. 2 .............................................................................................. - 5 - 
3.1.3 Servei afectat núm. 3 .............................................................................................. - 5 - 

3.2. AFECTACIONS DE CLAVEGUERAM ............................................................ - 6 - 
3.2.1 Servei afectat núm. 3 .............................................................................................. - 6 - 
3.2.2 Servei afectat núm. 4 .............................................................................................. - 7 - 

4. PLANOLS ............................................................................................................... - 8 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 12 – SERVEIS AFECTATS 

 

- 2 - 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. OBJECTE 
 

L’objecte del present Annex és el de recopilar la documentació facilitada per les diferents 
companyies de serveis que operen a la zona on es situa el “Projecte Constructiu de 
l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí” per tal de definir i valorar les obres 
necessàries per a la realització de les reposicions de serveis afectats. 
 
1.2. RELACIÓ DE COMPANYIES DE SERVEIS 

 
D’acord amb les dades facilitades per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per a 
l’elaboració del present Annex, s’han identificat les següents companyies i entitas: 
- TELEFÓNICA ( línies telefòniques) 
- ENDESA ( línies elèctriques de Mitja Tensió) 
- SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA ( línies elèctriques de Baixa Tensió) 
- SOREA (Abastament d’aigües) 
- Ajuntament de Torroella de Montgrí (Xarxa de regs, clavegueram i enllumenat 
públic) 
- GAS NATURAL (Xarxa de gas) 
 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS 

 
A continuació es procedeix a una descripció dels serveis afectats existents a la 
zona de projecte, tant les de dades facilitades per les companyies encarregades 
de la seva gestió com les de dades obtingudes als treballs de camp. 
 
2.1. LÍNIES I CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES 

 
Les línies i canalitzacions telefòniques afectades per la construcció d’aquest 
projecte pertanyen a la companyia TELEFONICA S.A. i afecten a xarxes urbanes i 
interurbanes, formades per cables de parells de diversos calibres i escomeses 
estesos en pals de fusta i en canalització. 
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Les solucions a les afectacions s’han projectat d’acord a la normativa vigent per 
deixar els serveis en les condicions de reglamentació i seguretat necessàries en 
relació amb la nova infraestructura i també amb el futur desenvolupament del 
sector. 
 
2.2. LÍNIES I CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

Les línies elèctriques existents al llarg del projecte pertanyen fonamentalment a la 
companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. amb linies aèries de 
distribució de mitja i baixa tensió i SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA que té 
contracte de concessió o explotació de la xarxa de baixa tensió amb la companya 
ENDESA. 
El present servei, no es veurà afectat per la implantació de l’estació d’autobusos a 
Torroella de Montgrí. 
 
2.3. CONDUCCIONS DE GAS 

 
Les conduccions de gas existents al llarg del projecte són propietat de GAS 
NATURAL SDG,S.A. Es tracta de conduccions de polietilè de 160mm de diàmetre 
i pertanyen a la xarxa de distribució urbana. 
El present servei, no es veurà afectat per la implantació de l’estació d’autobusos a 
Torroella de Montgrí. 
 
2.4. ABASTAMENT D’AIGÜES 

 
Les conduccions d’aigua potable presents en l’àmbit del projecte són propietat de 
SOREA. Estàn formades per canonades que oscil·len entre 80 i 200mm de 
diàmetre en fibrociment i discorren per les voreres no afectades pel projecte. 
 
2.5. AFECTACIONS DE CARÀCTER MUNICIPAL 

 
S’afecten la xarxa d’enllumenat públic i de clavegueram de Torroella de Montgrí. 
 
La solució preveu la reposició de les xarxes afectades adaptant-les a la nova 
infraestructura, traslladant els bàculs existents per fora de l’àmbit d’afectació de 
l’obra.  Les reposicions d’enllumenat públic es troben contemplades en l’Annex 11 
sobre instalacions. 
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La solució adoptada preveu modificar la xarxa existent deixant els serveis, com a 
mínim, en les mateixes condicions de funcionament que les conduccions actuals, 
d’acord amb els tècnics de l’ajuntament. 
 
3. REPOSICIÓ DELS SERVEIS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
3.1. Afectacions telefòniques 

3.1.1 Servei afectat núm. 1 
 
Situació:  C/ Garbí 
Afectació: Canalització telefònica 
Descripció: Canalització en conductes de PVC que discorren al llarg del carrer 
Garbí fins a la carretera GI-641 on s’ubica una cambra de registre. Resulta 
afectada per la realització del nou mur perimetral i anivellat del terreny. 
Solució adoptada: Desplaçament de la canalització soterrada que discòrre pel 
carrer Garbí per la vorera de la nova construcció fins l’alçada de la cambra de 
registre de la carretera GI-641. 

 
fig.  1 Canalització telefònica al carrer Garbí. 

Canalització telefònica



Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 12 – SERVEIS AFECTATS 

 

- 5 - 

 

3.1.2 Servei afectat núm. 2 
 
Situació:  C/ Garbí amb carretera GI-641 
Afectació: cambra de registre 
Descripció: Cambra de registre que es troba al final dels conductes de PVC que 
discorren al llarg del carrer Garbí on es troba amb la carretera GI-641. De la 
cambra, surt un lateral de conductes de PVC fins la conversió soterrat-aeri dins 
l’àmbit del projecte (veure SA 3). Resulta afectada per la remodelació de 
l’encreuament del carrer Garbí amb la carretera GI-641 i l’accés a l’estació 
d’autobusos. 
Solució adoptada: Eliminació de la cambra de registre i les canalitzacions 
associades a la mateixa. Per donar continuïtat al subministre, es crea un nou 
traçat. Les canalitzacions del carrer garbí es continuen subterràniament fins 
creuar la calçada de la carretera GI-641. Es crea una nova cambra de registre al 
voral nord de la GI-641 que connecta amb la connexió aeri-soterrat en aquest 
voral de la GI-641. 

 
fig.  2 Cambra de registre del SA 2. 

 

3.1.3 Servei afectat núm. 3 
 
Situació:  Carretera GI-641 
Afectació: conversió aeri-soterrat 

Cambra de registre
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Descripció: Pal de cablejat amb conversió soterrat aèri, que prové de la cambra 
de registre del servei afectat número 2, i posterior creuament de la GI-641 per 
l’alimentació de les vivendes del vora nord de la mateixa carretera. 
Solució adoptada: Eliminació del pal de cablejat i les canalitzacions que el 
conecten amb la cambra de registre (SA 2). L’alimentació a les vivendes es 
realitzarà des de la conversió soterrat-aèri definida en el SA.2. 

 
fig.  3 Pal de cablejat amb conversió soterrat aèri. 

3.2. Afectacions de clavegueram 

3.2.1 Servei afectat núm. 3 
 
Situació:  C/ Garbí amb carretera GI-641 
Afectació: Reixa de drenatge 
Descripció: Reixa per a evacuació d’aigües pluvials en la cruïlla entre el carrer 
Garbí o la carretera GI-641. Resulta afectada per la remodelació de l’encreuament 
i l’accés a la parada d’autobusos. 

Pal de cablejat
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Solució adoptada: Eliminació de la reixa de drenatge i substitució per una nova 
en la nova construcció, evitant els accesos i zones de circulació d ela parada 
d’autobusos. S’instalará en la confluencia del carer Garbí amb el voral nord de la 
GI-641. 

 
fig.  4 Reixa de drenatge del carrer Garbí. 

 

3.2.2 Servei afectat núm. 4 
 
Situació:  C/ Garbí  
Afectació: Canalització clavegueram 
Descripció: Conducte de clavegueram de fibrociment de diàmetre desconegut 
que discòrre al llarg del carrer Garbí. Es troba afectat per la remodelació de 
l’encreuament entre el Carrer Garbí i la GI-641 i entre el carrer Garbí i Enric 
Morera per la realització del nou mur perimetral. 
Solució adoptada: Construcció de nou traçat per la xarxa de clavegueram. La 
nova distribució de traçat discorrerà pel voral a construir al carrer Garbí mitjanant 
canonada de polietilè de doble capa de diàmetre 315mm i es realitzen dos pous 
nous de diàmetre 80mm amb tapa ADA-400. En cap moment s’augmenta el cabal 
de la xara modificada, pel que no es recalcula el seu dimensionat. 
 
 
  

Reixa drenatge
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fig.  5 Canalització clavegueram carrer Garbí. 

 
4. PLANOLS 

 
En el document núm. 2 Plànols s’adjunten els plànols corresponents als Serveis 
Afectats i les reposicions proposades en el present Annex. 

Canalització clavegueram
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ANNEX NÚM. 13 – EXPROPIACIONS 
 
 
En paral·lel a la redacció del present Projecte, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, està 
realitzant el tràmit urbanístic necessari per tal de poder ocupar el sòl on es projecte la 
futura estació d’autobusos. Aquest tràmit consisteix bàsicament en una Modificació 
Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació, en la qual s’amplia la classificació actual 
de Equipament Públic (Etm), incloent tota la superfície de l'estació d'autobusos. La futura 
estació es realitza en terrenys municipals per la qual cosa no hi hauria expropiacions sinó 
cessions de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí a la DGTT. En el cas que la nova 
modificació puntual impliqui expropiacions tots les gestions d’aquestes aniran a càrrec de 
l'ajuntament, per tant en el moment d’iniciar-se les obres projectades la titularitat dels 
terrenys haurà d’ésser municipal. 
 
A més de la ocupació estricta de l’estació, inclou una franja de 8,7 metres d’amplada en 
costat oest on està previst la col·locació de les casetes d'obra (300m2)  per tal de facilitar 
el moviment de la maquinaria durant les obres i 4,6 metres als aparcaments del carrer 
Enric Morera. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex, és definir l’execució de les obres projectades, a fi i efecte de 
minimitzar les interferències amb el trànsit de la carretera GI-641. Cal indicar però, que la 
part més important de les obres a executar es realitza a l’interior de la parcel·la on es 
disposarà la futura estació d’autobusos (pavimentació, marquesina, edifici, etc.), i per tant 
la principal  afecció al trànsit de la GI-641, vindrà com a conseqüència  de l’entrada i 
sortida de camions des de i cap a aquesta carretera (fase 3 a fase 6). 
 
Les afeccions més rellevants al trànsit de la GI-641 es produiran durant l’execució de: 
 

1. Voreres del costat de la GI-664 (fase-4). 
2. Execució de les diferents connexions de les noves instal·lacions de l’estació 

d’autobusos, amb les xarxes existents a la vorera oposada de la GI-641 (fase-5). 
3. Repavimentació del tram de la GI-641 afectat per les obres (fase-6). 

 
2. FASES DURANT L’EXECUCIÓ 
 
2.1. Fase-1 
 
La primera fase del projecte consistirà en la tanca d'obra i la seva senyalització i obres a 
l’interior de la parcela. Per a evitar interferir amb la carretera GI-641 l'entrada i sortida de 
l'obra es realitzés pel carrer Enric Morera. 
 
Durant l’execució de les obres projectades a l’interior de la parcel·la, es senyalitzarà a 
banda i banda de carrer Enric Morera la presència de l’obra mitjançant senyals d’obres a 
la via (TP-18) i altres perills (TP-50) amb una placa complementària amb la inscripció 
“SORTIDA DE CAMIONS”. A més a més, es limitarà la velocitat a 30 Km/h mitjançant 
senyals TR-301. 
 
 
2.2. Fase-2 
 
Es procedirà a executar la demolició dels murs existents que es veuen afectats pel 
projecte, posteriorment es desviarán els serveis afectats (que queden expressats a 
l'annex 12). Es realitzaràn els desmunts de terreny i finalment es construiran els murs que 
el projecte planteja al carrer Enric Morera.  
L'entrada i sortida de l'obra es realitzará pel carrer Enric Morera durant tota aquesta fase. 
 
 
2.3. Fase-3 
 
Des d'aquesta fase de projecte i fins al final de les obres l'accés i sortida es realitzarà per 
la GI-641 per tant es senyalitzarà a banda i banda de la GI-641 la presència de l’obra 
mitjançant senyals d’obres a la via (TP-18) i altres perills (TP- 50) amb una placa 
complementària amb la inscripció “SORTIDA DE CAMIONS”. 
A més a més, es limitarà la velocitat a 30 Km/h mitjançant senyals TR-301. Es realitzarà 
l'apuntalament del mur, la millora de l'esplanada i la seva compactació. Posteriorment 
s'executaran els treballs interiors a la parcel·la definit en el Projecte. 
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2.4. Fase-4 
 
Per tal d’executar el nou conjunt de rigola+vorada en el marge de la GI-641, s’ha 
considerat necessari reduir l’amplada dels carrils actuals a uns 2,50 metres, mantenint els 
dos sentits de circulació a la carretera, a fi i efecte d’habilitar l’espai suficient pel treball 
segur dels operaris, incloent l’amplada d’una barrera tipus New-Jersey prefabricada que 
separi als operaris del trànsit. 
 
2.5. Fase-5 
 
Les rases necessàries per l’execució de les connexions de serveis, hauran d’ésser 
executades per mitges calçades donant pas alternatiu de vehicles de forma manual, i 
mitjançat la disposició de planxes d’acer sobre la rasa tot just executada. 
 
2.6. Fase 6 
 
Per tal d’executar la repavimentació de la GI-641, es considera imprescindible tallar un 
carril de la carretera de forma manual durant unes hores reduint l’amplada dels carrils 
actuals a uns 2,50 metres, mantenint els dos sentits de circulació a la carretera., per 
poder facilitar el treball de la maquinària. El tall proposat haurà de realitzar-se en un 
horari (a determinar per la Direcció d’Obra i el STCG).  
 
Al annex 16 Estudi de Seguretat i Salud, s’inclou un plànol amb l’esquema de la 
senyalització proposada per les sis fases. 
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1. ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES 
 
El pressupost del present Projecte ha estat realitzat amb el programa de pressupostos 
TCQ-2000 V3.5. Les bases de preus utilitzades han estat: 
 

1. Obra Civil: Banc de preus 2010: 
2. Edificació i instal·lacions: Banc de preus ITEC 2010. 

 
 
1.1. TRAMIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
L’estructuració de les obres projectades segueix els esquemes estàndards indicats per 
seguidament. Aquest esquema es basa en la tramificació de l’obra segons el següent 
arbre: 

Obra 
 Capítol 
  SubCapítol 
   Obra Elemental 
    Activitat 
     Partida d’Obra 
     Partida d’Obra 
     ........ 
 

1.2. ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST 
 
A continuació s’adjunta  un esquema general de l’estructura del pressupost (dividit 
en 4 nivells) del present Projecte. 
Obra     01   Pressupost  
Capítol   01.01   Obra Civil. 

Subcapítol 01   01.01.01  Treballs previs i enderrocs 

Obra Elemental 01.01.01.01  Treballs previs i enderrocs 

Subcapítol 01   01.01.02  Moviment de terres 

Obra Elemental 01.01.02.01  Moviment de terres 

Subcapítol 01   01.01.03  Ferms i paviments 

Obra Elemental 01.01.03.01  Ferms i paviments 

Subcapíto 01   01.01.04  Drenatge 

Obra Elemental 01.01.04.01  Drenatge 

 

Subcapíto 01   01.01.05  Tancament perimetral 

Obra Elemental 01.01.05.01  Paredó de blocs 

Obra Elemental 01.01.05.02  Mur mitgera 

Obra Elemental 01.01.05.03  Tanca perimetral 

Subcapíto 01   01.01.06  Senyalització., abalisament i defenses 
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Obra Elemental 01.01.06.01  Senyalització horitzontal 

Obra Elemental 01.01.06.02  Senyalització vertical 

 

Capítol   01.02   Edificació 

Subcapítol 01   01.02.01  Sistema estructural 

Obra Elemental 01.02.01.01  Fonaments 

Obra Elemental 01.02.01.02  Estructura marquesina i edifici 

Subcapítol 01   01.02.02  Sistema d’envolvent sota rasant 

Obra Elemental 01.02.02.01  Soleres i paviments 

Subcapítol 01   01.02.03  Sistema d’envolvent sobre rasant 

Obra Elemental 01.02.03.01  Cobertes 

Obra Elemental 01.02.03.02  Façanes 

 

Capítol   01.03   Instal·lacions 

Subcapítol 01   01.03.01  Aigua 

Obra Elemental 01.03.01.01  Obra civil 

Obra Elemental 01.03.01.02  Obra mecànica 

Subcapítol 01   01.03.02  Electricitat 

Obra Elemental 01.03.02.01  Obra civil 

Obra Elemental 01.03.02.04  Posada a terra 

Obra Elemental 01.03.02.05  Quadres elèctrics 

 

Capítol    01.04   Partides proporcionals 

Subcapítol 01   01.04.01  Seguretat i salut 

Obra Elemental 01.04.01.01  Seguretat i Salut 

Subcapítol 01   01.04.02  Seguretat viària 

Obra Elemental 01.04.02.01  Seguretat viària 

Subcapítol 01   01.04.04  Altres 

Obra Elemental 01.04.04.01  Gestió de Residus 
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2. PLA DE TREBALL 
 
L’objecte del present apartat és el d’estimar la durada de les obres projectades, així com 
de cadascuna de les fases que la composen, ordenant les mateixes de forma que el 
rendiment dels treballs sigui el més òptim possible, de forma que pugui servir com a base 
per la redacció per part de l’empresa constructora adjudicatària de les obres del Pla 
d’Obres definitiu corresponent a l’execució de l'estació d'autobusos a Torroella de 
Montgrí. 
 
Tots els equips i rendiments indicats al present Annex, s’indiquen a títol únicament 
orientatiu, sense que existeixi cap condicionant que obligui a l’ús dels models 
específicament esmentats. La determinació definitiva d’aquests equips dependrà del 
Contractista adjudicatari de les obres i del termini d’execució que indiqui l’Administració, 
el qual pot ser modificat, mitjançant l’ús de maquinària o equips diferents dels previstos. 
 
 
 
A l’Apèndix 1 del present Annex, s’inclou un diagrama de barres representatiu de les 
obres projectades i amb indicació de: 
 

1. Termini estimat d’inici i final de cada activitat. 
2. Previsió de la certificació mensual (en import i en percentatge) 

 
Tenint en consideració les unitats d’obra projectades, els rendiments previstos en 
l’execució de les mateixes, els possibles imprevistos que puguin succeir durant l’execució 
de les obres (climatologia, etc.), s’ha estimat que el període òptim d’execució de les 
obres és de 8 mesos. 
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CAPÍTOLS ACTIVITAT MES

OBRA CIVIL Treballs previs i demolició
Moviment de terres
Ferms i paviments
Drenatge
Tancament perimetral
Senyalització

EDIFICACIÓ Sistema estructural
Envolvent sota rasant
Envolvent sobre rasant

INSTAL·LACIONS Aigua
Electricitat

PARTIDES PROPORCIONALS Seguretat i Salut
Seguretat viària
Gestió de residus

5 6 7 81 2 3 4
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
L‟objecte del present projecte es definir, justificar i valorar les obres necessàries per 
executar una terminal d‟autobusos al municipi de Torroella de Montgrí, en uns terrenys 
adjacents a la carretera GI-641 y el carrer Enric Morera. 
 
1.2. OBJECTE 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d‟execució de les 
obres del Projecte objecte d‟aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i 
el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l‟obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D‟aquesta manera, s‟integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l‟acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d‟Acció Preventiva propi d‟empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d‟Execució, amb antelació a l‟inici  de les obres, per a la seva aprovació i l‟inici dels 
tràmits de Declaració d‟Obertura davant l‟Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució 
de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la 
memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si 
n'és el cas. 
 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor: Rafael Rico García 
NIF: 46872891-H 
Adreça: Moianes,21 Barberà del Vallès 
Població: 08210 Barcelona 
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3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.: Rafael Rico García 

 
 
4. DADES DEL PROJECTE 
 
4.1. AUTOR DEL PROJECTE 
 
Autor del projecte: Rafael Rico García 
Població: Moianes,21 , 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) 

 
4.2. COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 
 
Coordinador de S & S 
designat pel promotor: 

 
Rafael Rico García 

Població: Moianes,21 , 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) 
 
4.3. TIPOLOGIA DE L’OBRA 
 
L‟estació d‟autobusos projectada, consisteix bàsicament en una illa central, on es situen 
dues andanes amb una capacitat màxima d‟estacionament de 4 autobusos. Dintre 
d‟aquesta illeta central es projecte la disposició d‟un petit edifici de serveis, de planta 
baixa, on s‟allotjarà la guixeta (l‟estació es preveu que doni servei a línies regulars de 
transports de viatgers) i uns lavabos públics. 
 
4.4. SITUACIÓ 
 
Emplaçament: Torroella de Montgrí 
Carrer,plaça: Entre la carretera GI-641 de Torroella de Montgrí a l‟Estartit i 

el carrer Enric Morera. 
Número: s/n 
Codi Postal: 17257 
Població: Torroella de Montgrí, comarca del Baix Empordà (Girona) 

 
4.5. COMUNICACIONS 
 
Carretera: GI-641  
Ferrocarril: No 
Línia Metro: No 
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Línia Autobús: Línies regulars empreses SARFA i AMPSA. 
Telèfon: No  
Fax: No 
E – mail: No 
  

 
4.6. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 
 
Aigua: SOREA 
Gas: GAS NATURAL  
Electricitat: Suministro de luz y fuerza 
Sanejament: Ajuntament de Torroella de Montgrí 
Altres: TELEFÓNICA S.A. 

 
4.7. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D’EVACUACIÓ 
 
Centres d‟assistència primària: 
 
·CAP Torroella de Montgrí, C/ Dr.Molinas s/n, Torroella de Montgrí, Telèfon 972-761- 
101. 
·Ambulàncies, 972.300.023 
 
Centres hospitalaris de referencia: 
 
·HOSPITAL PALOMOS: C/Hospital, 36, CP/ 17230, Palamós. Telèfon 972-600-160, 
Fax 972-602-437. email: direccio@hosppal,es 
 
Serveis d‟Urgències: 
 
· EMERGÈNCIES GENERALS DE LA GENERALITAT: Telèfon 112. 
· MOSSOS D‟ESQUADRA: Crta. Torroella, 104 a L'Estartit. Telèfon 972-751-383 i 088 
· POLICIA LOCAL: C/ Torroella, 104. Telèfon 972-750-149. 
·BOMBERS DE L'ESTARTIT: Crta. D'Estartit s/n. Telèfon 972-750-075 i 085 
 
4.8. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
El Pressupost d‟Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, es 
de 875.390,45 €. 
 
4.9. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini estimat de duració dels treballs d‟execució de l‟obra és de 8 mesos. 
 
4.10. MÀ D’OBRA PREVISTA 
 
Per tal de justificar l‟estimació del nombre màxim de treballadors, s‟han analitzat tant el 
pressupost d‟Execució Material com el Pla de l‟Obra. 
 



 
Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 16 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

- 7 - 

 

Les dades de partida són: 
 
1. Termini d‟execució de l‟obra. 
2. Cost de la mà d‟obra previst en l‟execució del projecte obtingut a partir del pressupost 

en TCQ2000. 
3. Cost mig/hora de la mà d‟obra, obtingut a partir del pressupost en TCQ2000. 
4. % mig de certificació mensual estimat a l‟Annex de Pla d‟obra. 
5. % punta de certificació mensual estimat a l‟Annex de Pla d‟obra. 

 
Amb aquestes dades de partida es calculen els següents conceptes: 
 

1. Coeficient de punta: Quocient entre el % mig i el punta de les certificacions 
mensuals estimades. 

2. Cost horari mig de la mà d‟obra: Quocient entre el cost de la mà d‟obra i el nombre 
mig d‟hores treballades. 

3. Nombre mig mensual de treballadors: Quocient entre el cost horari mig i el cost 
mig de la mà d‟obra multiplicat pels anys que dura l‟obra. 

 
Amb els valors obtinguts anteriorment, es calcula el nombre màxim d‟operaris, 
multiplicant el nombre mig mensual de treballadors pel coeficient de punta. En el cas del 
present ESS s‟ha estimat aquest en 17 operaris. 
 
A continuació s‟adjunta una taula resum amb la justificació del càlcul del nombre punta de 
treballadors. 
 

 
 
4.11. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col.locador 
Oficial 1a polidor 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
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Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col.locador 
Ajudant fuster 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 

 
4.12. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA 
 
ABOCADORS 
ABRAÇADORES 
ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
ACCESSORIS DE PLANXA D'ACER PER A EXTREMS DE XEMENEIES 
ACCESSORIS DELS BASTIMENTS DE BASE 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIPROPILÈ 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC 
ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 
AMPLIFICADORS I PREAMPLIFICADORS 
ARGILES EXPANDIDES 
ARMARIS METAL.LICS PER A RECINTE D'INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
BASTIMENTS D'ACER PER A PORTES INTERIORS 
BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
BEURADES 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
BUNERES 
CABLEJAT INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
CAIXES PER A MECANISMES 
CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
CALÇS 
CÀMARES I ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV 
CARGOLS 
CARRILS DE PLANXA D'ACER 
CENTRALETES DE MEGAFONIA 
CIMENTS 
CISTERNES 
CLAUS 
COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 



 
Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 16 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

- 9 - 

 

CONDUCTORS DE COURE NUS 
CONJUNTS DE PROTECCIO I MESURA 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISIÓ DE VEU I DADES 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS AMB TUBS METÀL.LICS 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
EMULSIONS BITUMINOSES 
ENDOLLS 
ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER 
EXTINTORS 
FAN-COILS VERTICALS TIPUS CONSOLA 
FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA DE VIDRE 
FILFERROS 
FILTRES COLADORS PER A ROSCAR 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
GUIXOS 
INODORS 
INTERRUPTORS 
INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
JOCS DE TUB D'ACER PER A INFANTS 
JUNTS PAVIMENTS FORMIGÓ 
LAMEL.LES METÀL.LIQUES 
LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LÀMPADES FLUORESCENTS 
LAVABOS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES AMB TUBS FLUORESCENTS 
LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT 
LLUMS D'EMERGÈNCIA 
LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 
MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MATERIALS PER A RÀFECS I VORES LLIURES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MIRALLS 
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MÒDULS FOTOVOLTAICS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLANXES D'ACER 
PLANXES D'ALUMINI 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
PORTES TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
PROJECTORS PER A INTERIORS AMB LÀMPADES DE DESCÀRREGA 
PUNTALS 
RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES 
REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
SEGELLANTS 
SENYALS 
SORRES 
TACS I VISOS 
TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC 
TAULELLS DE FUSTA 
TAULERS 
TAULERS DE FUSTA 
TAULONS 
TERRATZO LLIS 
TERRES 
TOT-U 
TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES 
TUBS DE CPVC 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
TUBS DE POLIPROPILÈ MULTICAPA 
TUBS DE PVC PER A CLAVAGUERES I COL·LECTORS 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
TUBS METÀL.LICS PER A BAIXANTS 
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA 
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VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VENTILADORS-EXTRACTORS 
VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR ANTIBALA 
VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
VISOS 

 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de formigó 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Remolinador mecànic 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Polidora 
Abrillantadora 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
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Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, 
encamisat i formigonat de piló complet 
Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d‟electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s‟ha 
d‟instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l‟obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d‟un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l‟adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l‟obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l‟apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d‟una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l‟instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

 Connexió de servei 
 

 Es realitzarà d‟acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l‟abast de la maquinària d‟elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 

 Disposarà d‟interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d‟elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
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 i de l‟obra es 

realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d‟estar connectada a 
l‟anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d‟advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 

 Conductors 
 

 Disposaran d‟un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d‟endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

 Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 
de ser de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d‟un d‟aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l‟aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

 Connexions de corrent 
 

 Aniran proveïdes d‟embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d‟equips de doble aïllament. 

 S‟empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s‟empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d‟elevació aniran proveïts d‟interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d‟altres aparells d‟elevació fixos. 
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 L‟establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

 Enllumenat provisional 
 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d‟alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s‟instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 

 Enllumenat portàtil 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

 

5.2. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d‟aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s‟ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l‟obra. 
 
La distribució interior d‟obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l‟Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
5.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 
Des del començament de l‟obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d‟obra que produeixin abocaments d‟aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l‟obtenció del permís municipal de connexió, s‟haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d‟equip productor d‟espurnes a 
zones amb risc d‟incendi o d‟explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l‟equip a usar, s‟indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 
mitjans addicionals d‟extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
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 La instal·lació elèctrica haurà d‟estar d‟acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d‟incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s‟aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

 S‟instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s‟hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l‟equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 L‟emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d‟Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l‟emmagatzematge, la utilització, l‟inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d‟evacuació estaran lliures d‟obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d‟extintors, camins d‟evacuació, 
etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d‟evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l‟haurà de 
proveir d‟aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d‟efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d‟espurnes i fonts d‟ignició. Han de preveure‟s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l‟operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s‟omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s‟està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d‟obturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d‟un recinte de l‟edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l‟incendi. Si aquests forats s‟han practicat en 
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 
forma immediata i amb productes que assegurin l‟estanquitat contra fum, calor i 
flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d‟instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d‟ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l‟eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats d‟aplecs, emmagatzement o concentració d‟embalatges o devessalls, 
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
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5.4.1 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l‟emplaçament dels extintors són: 
 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l‟extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s‟estimi que 
existeix una major probabilitat d‟originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o 
quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s‟assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

 
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d‟obra s‟adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d‟octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l‟obra. 
 
Per l‟execució d‟aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
6.1. SERVEIS HIGIÈNICS 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 

 Cabines d‟evacuació 
 
S‟ha d‟instal·lar una cabina d‟1,5 m2 x 2,3 m d‟altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 

 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d‟una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d‟1,5 m2 x 2,3 m d‟altura, dotada d‟aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
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6.2. VESTUARIS 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
6.3. MENJADOR 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l‟obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d‟aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 
 
6.4. LOCAL DE DESCANS 
 
En aquelles obres que s‟ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s‟estableixi un recinte destinat exclusivament al 
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 
6.5. LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d‟un mes, s‟establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d‟obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d‟aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d‟estar senyalitzats clarament i situats 
a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d‟assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l‟estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 
vista el quadre d‟adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d‟ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d‟assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l‟oficina d‟obra. L‟armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l‟obra, haurà d‟estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d‟insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d‟una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l‟encarregat. 
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El Servei de Prevenció de l‟empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d‟efectuar la Vigilància de la Salut d‟acord al que estableix 
la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d‟una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d‟un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
 
 
7. ÀREES AUXILIARS 
 
7.1. CENTRALS I PLANTES 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l‟obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l‟ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L‟accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d‟1 m d‟altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d‟1 m d‟altura 
i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l‟estacada destinada a la contenció i separació d‟àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l‟efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d‟1 m d‟altura. L‟accés 
mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 
a partir de 2 m de l‟arrancada. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
7.2. TALLERS 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l‟obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d‟altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d‟1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l‟òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d‟extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d‟1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d‟il·luminació, en els llocs d‟operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d‟emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d‟energia serà independent del sistema 
normal d‟il·luminació. 
 
L‟accés, als diferents tallers provisionals d‟obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d‟ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d‟actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d‟1 m d‟altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
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Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d‟extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l‟atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d‟aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 
de 30 a 50 m3, llevat que s‟efectuï una renovació total d‟aire diversos cops per hora 
(no inferior a 10 cops). 
 
7.3. ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 
 
Els materials emmagatzemats a l‟obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d‟accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
Les zones d‟apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d‟obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l‟obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 
regulador dels enderrocs i d‟altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d‟execució material de l‟obra i/o l‟enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s‟ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s‟originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s‟aïllaran els productes corresponents de 
l‟excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d‟assegurar-se per mediació de l‟Àrea d‟Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l‟obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
 
L‟assessoria d‟Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d‟adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 
Als efectes d‟aquest projecte, els paràmetres de mesura s‟establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 
contaminació d‟agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s‟expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
9.1. MANIPULACIÓ 
 
En funció de l‟agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d‟exposició i de les 
possibles vies d‟entrada a l„organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d‟oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

 

9.2. DELIMITACIÓ/CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l‟obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L‟etiqueta ha de contenir: 
 
a. Denominació de la substància d‟acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
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b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d‟un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d‟acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d‟acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d‟acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l‟importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d‟emmagatzematge, apilament i manipulació d‟aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 

 Explosius 
 
L‟emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s‟ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d‟explosius i la prohibició de fumar. 
 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d‟ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d‟apilament. 
 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l‟estanquitat de l‟usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l‟estanquitat de l‟usuari, en 
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
10.1. OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
 
S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d‟obres, l‟àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l‟obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l‟àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l‟accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació de 
l‟àmbit d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
10.2. SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 
 
Es col·locaran, preferentment, a l‟interior de l‟àmbit delimitat pel tancament de l‟obra. 
 
Si per les especials característiques de l‟obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l‟interior de l‟àmbit delimitat pel tancament de l‟obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d‟aquest àmbit, ja sigui durant tota l‟obra o durant alguna de les seves fases, 
s‟indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l‟aparcament de vehicles d‟obra, 
es situaran segons s‟indica en l‟apartat “Àmbit d‟ocupació de la via pública”. 
 
10.3. SERVEIS AFECTATS 
 
Per tal d‟analitzar la interferència de les obres projectades, amb els serveis o 
instal·lacions preexistents a la zona, S‟ha contactes amb les següents companyies: 
 

 ENDESA (Mitja Tensió) 

 Suministro de luz y fuerza (Baixa Tensió) 

 TELEFÓNICA S.A.(Línies telefòniques) 

 GAS NATURAL (Gas) 

 SOREA (Aigua potable). 
 
També s‟ha contactat amb els Serveis Tècnics de l‟ajuntament de Torroella de Montgrí  
pel que respecta a les instal·lacions de: clavegueram, enllumenat Públic, etc. 
 
A l‟Annex de Serveis Afectats s‟inclou una còpia de totes les comunicacions 
mantingudes amb les companyies. 
 
A partir de la informació facilitada per les diferents companyies de serveis i l‟ajuntament 
de Torroella de Montgrí  , les obres projectades afecten a les instal·lacions de Baixa i 
Mitja Tensió, a les instal·lacions d‟enllumenat públic, a la xarxa d‟aigua i clavegueram i a 
la xarxa de telefonía.  
Els Plànols i d‟altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l‟existència i la 
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situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d‟instal·lacions i estructures d‟obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l‟exhaustivitat ni l‟exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d‟obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d‟abonament independent. 
 
10.4. SERVITUDS 
 
En paral·lel a la redacció del present Projecte, l‟Ajuntament de Torroella de Montgrí, està 
realitzant el tràmit urbanístic necessari per tal de poder ocupar el sòl on es projecte la 
futura estació d‟autobusos. Aquest tràmit consisteix bàsicament en una Modificació 
Puntual del Pla General Municipal d‟Ordenació, en la qual s‟amplia la classificació actual 
de Equipament Públic (Etm), incloent tota la superfície de l'estació d'autobusos. 
 
La futura estació es realitza en terrenys municipals per la qual cosa no hi hauria 
expropiacions sinó cessions de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí a la DGTT. En el cas 
que la nova modificació puntual impliqui expropiacions tots les gestions d‟aquestes aniran 
a càrrec de l'ajuntament, per tant en el moment d‟iniciar-se les obres projectades la 
titularitat dels terrenys haurà d‟ésser municipal. 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s‟incorporen els aspectes 
relatius a l‟existència de possibles servituds en matèria d‟aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l‟exhaustivitat ni l‟exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències 
i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no serán objecte d‟abonament independent. 
 
10.5. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
 
L‟anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més 
favorables per a la construcció de l‟obra i els períodes òptims per a realitzar les tasques 
de plantació i/o repoblació vegetal. 
 
Actualment es pot tenir una caracterització general del clima a qualsevol punt de 
Catalunya gràcies a la feina d‟extrapolació realitzada per l‟Institut Cartogràfic de 
Catalunya i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, que ha donat com a 
resultat l‟Atles Climàtic de Catalunya. 
 
Segons l‟Atles Climàtic de Catalunya, el clima del Baix Empordà és Mediterrani Litoral 
Nord, si bé localment a l‟interior té característiques d‟un clima Mediterrani Prelitoral Nord. 
La distribució de la precipitació és bastant regular al llarg de tot l‟any, tot i que hi ha un 
màxim força destacat a la tardor, amb un total anual escàs. 
 
La precipitació mitjana anual està compresa entre els 550 mm i 600 mm, mentre que 
l‟índex màxim pluviomètric en 24 h és de 218,8 mm. Els màxims solen enregistrar-se a la 
tardor i els mínims a l‟estiu. 
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Tèrmicament els hiverns són freds,amb temperatures entre 8 i 10 ºC de mitjana, i els 
estius calorosos, entre 23 °C i 24 ºC de mitjana. El règim tèrmic a l‟estiu és relativament 
calorós, mentre que a l‟hivern és moderat, essent gairebé suau a la costa nord. Així, 
l‟amplitud tèrmica anual és baixa. Només es consideren àrids els mesos de juliol i agost. 
A més, el període amb probabilitat de glaçades només queda comprès entre els mesos 
de novembre i març. 
 
10.6. CARCATERÍSTIQUES DEL TERRENY 
 
A l‟Annex de Moviment de Terres, inclou un estudi acurat del moviment de terres que 
es generat i necessari per l‟execució de les obres: mètodes constructius, talussos 
adoptats, consideració de la terra vegetal, necessitats de préstecs i/o abocadors i 
compensació de terres. 
 
Les conclusions a les quals s‟arriba en aquest annex es deriven de l‟estudi i anàlisi 
dels materials existents a la traça efectuat a l‟Annex nº 06 Geologia i Geotècnia. 
 
Les principals conclusions que es desprenen de l‟informació inclosa a l‟Annex 9 
Moviment de Terres son: 
 
Terra Vegetal: A partir de les cales mecàniques realitzades per la redacció de l‟Annex 

de Geologia i Geotècnia, no s‟ha considerat l‟excavació de terra 
vegetal a l‟obra, atès que aquesta està molt barrejada amb reblerts de 
diferent tipus i per tant no es aprofitable. 

Excavabilitat: Les excavacions projectades es preveu que es realitzin als nivells A i B 
(segons la classificació litològica considerada a l‟Annex de Geologia i 
Geotècnia). L‟excavabilitat prevista a aquestes unitats  litologies és 
preveu bona (sòls fàcilment excavables), no presentant dificultats per a 
l‟actuació de maquinària convencional de qualsevol potència. 
Únicament pot aparèixer algun problema puntual derivat d‟algun 
element artificial soterrat o abocat. 

Aprofitament dels materials: Els sòls excavats al Nivell A (rebliments), han estat 
classificats a l‟Annex de Geologia i Geotècnia com inadequats (IN) i 
per aquest motiu tant hauran d‟esser excavats i transportats a 
abocador. Pel que respecta als sòls excavats al Nivell B (argiles-
llimoses) han estat classificats com inadequats (IN) i per aquest motiu 
tant hauran d‟esser excavats i transportats a abocador. 

Rebliments: Els materials per l‟execució dels rebliments de terres (terraplè), hauran 
d‟estar classificats mínimament com a tolerables (0). Atès que no es 
disposen d‟aquest materials a l‟obra, aquest hauran d‟esser 
procedents de préstecs externs. 

Inclinació de talussos: No es contempla l‟execució de cap tipus de talús en terraplè o 
desmunt, atès que el perímetre de l‟estació d‟autobusos està delimitat 
per un petit muret o sòcol, a fi i efecte d‟aprofitar al màxim la superfície 
disponible, aprofitant aquest per tal d‟ancorar el tancament perimetral 
de l‟estació. 
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10.7. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 
 
La parcel·la on s‟implantarà la futura estació d‟autobusos, té forma rectangular, topografia 
plana i uns 2.300 m2 aproximadament de superfície. Presenta una “façana” a la GI-641 
d‟uns 77,00 metres i al carrer Enric Morera 72,00 i una fondària variable entre 25,00 m a 
la banda est i 35,00 m a la banda oest. Actualment el sòl té ‟ús como aparcament i 
mercat. Existeixen una sèrie d‟arbres de oliveres de grans dimensions, així com uns murs 
perimetrals al carrer Enric Morera. 
 
L‟accés a la futura estació d‟autobusos es situa a la banda nord oest de la GI-641 
endavant el carrer del Garbí, la sortida de la futura estació es realitza a la banda nord est 
de la GI-641. 
 
Cal indicar que al límit est de la parcel·la on es projecte l‟estació d‟autobusos s‟està 
construint actualment un habitatge unifamiliar 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
COBERTES INCLINADES 

COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 
TANCAMENTS CORTINA 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
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INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, 
FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 
PARALLAMPS 
CONDUCTORS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 
MUNTAT SOTERRAT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE 
TERRENY AMB INJECCIONS ) 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 
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IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS 
I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l‟inici de les activitats constructives n‟haurà de 
perfilar l‟anàlisi de cada una d‟acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre). 
 
12.1. PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 
 
A l‟Annex Estudi de l‟organització i el desenvolupament de les obres, és defineix 
l‟execució de les obres projectades, a fi i efecte de minimitzar les interferències amb el 
trànsit de la carretera GI-641. Cal indicar però, que la part més important de les obres 
a executar es realitza a l‟interior de la parcel·la on es disposarà la futura estació 
d‟autobusos (pavimentació, marquesina, edifici, etc.), i per tant les afeccions al trànsit 
de la GI-641 previsiblement seran poc significatives. 
 
A continuació s‟enumeren, les quatre fases en les quals s‟ha dividit l‟execució de les 
obres: 
 
Fase-1: La primera fase del projecte consistirà en la tanca d'obra i la seva senyalització i 
obres a l‟interior de la parcela. Per a evitar interferir amb la carretera GI-641 l'entrada i 
sortida de l'obra es realitzés pel carrer Enric Morera. 
 
Fase-2: Es procedirà a executar la demolició dels murs existents que es veuen afectats 
pel projecte, posteriorment es realitzés el va desviar dels serveis afectats (que queden 
expressats a l'annex 13). Es realitzessin els desmunts de terreny i finalment es 
construiran els murs que el projecte planteja al carrer Enric Morera. L'entrada i sortida de 
l'obra es realitzés pel carrer Enric Morera. 
 
Fase-3: Des d'aquesta fase de projecte i fins al final de les obres l'accés i sortida es 
realitzés per la GI-641 per tant es senyalitzarà a banda i banda de la GI-641 la presència 
de l‟obra mitjançant senyals d‟obres a la via (TP-18) i altres perills (TP- 50) amb una placa 
complementària amb la inscripció “SORTIDA DE CAMIONS”. A més a més, es limitarà la 
velocitat a 30 Km/h mitjançant senyals TR-301. Es realitzarà l'apuntalament del mur, la 
millora de l'esplanada i la seva compactació. Posteriorment s'executessin els treballs 
interiors a la parcel•la definit en el projecte 
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Fase-4: Per tal d‟executar el nou conjunt de rigola+vorada en el marge de la GI-641, s‟ha 
considerat necessari reduir l‟amplada dels carrils actuals a uns 2,50 metres, mantenint els 
dos sentits de circulació a la carretera, a fi i efecte d‟habilitar l‟espai suficient pel treball 
segur dels operaris, incloent l‟amplada d‟una barrera tipus New-Jersey prefabricada que 
separi als operaris del trànsit. 
 
Fase-5: Les rases necessàries per l‟execució de les connexions de serveis, hauran 
d‟ésser executades per mitges calçades donant pas alternatiu de vehicles de forma 
manual, i mitjançat la disposició de planxes d‟acer sobre la rasa tot just executada. 
 
Fase 6: Per tal d‟executar la repavimentació de la GI-641, es considera imprescindible 
tallar un carril de la carretera de forma manual durant unes hores reduint l‟amplada dels 
carrils actuals a uns 2,50 metres, mantenint els dos sentits de circulació a la carretera, 
per poder facilitar el treball de la maquinària. El tall proposat haurà de realitzar-se en un 
horari (a determinar per la Direcció d‟Obra i el STCG). 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d‟execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l‟obra. 
 
12.2. ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
En compliment de l‟article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d‟octubre, i de 
l‟apartat 1 paràgraf e) de l‟article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‟octubre de Contractes 
del Sector Públic, es redacta l‟Annex Pla de Treballs, on s‟estudia amb caràcter 
indicatiu el possible desenvolupament de les obres mitjançant un diagrama de barres. 
Prèviament s‟ha estimat la duració de les activitats principals de l‟obra (enderrocs, 
moviments de terres, execució estructures, etc) a partir de les hipòtesis de rendiments 
de personal i maquinaria del Banc de Preus 2010. 
 
Tenint en consideració les unitats d‟obra projectades, els rendiments previstos en 
l‟execució de les mateixes, els possibles imprevistos que puguin succeir durant 
l‟execució de les obres (climatologia,etc), s‟ha estimat que el període òptim d‟execució 
de les obres sigui de 8 mesos. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l‟autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d‟ajustar, durant l‟execució de l‟obra, l‟organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l‟execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l‟autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d‟ajustar, durant l‟execució de l‟obra, l‟organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l‟execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
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12.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l‟obra, s‟han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D‟ACTIVITATS : Relació d‟unitats d‟obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 

d‟unes unitats respecte a altres. 

 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l‟execució de 
cadascuna de les unitats d‟obra. 

 
De les dades així obtingudes, s‟ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s‟ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s‟ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d‟equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l‟obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s‟integrarà en el 
procés constructiu, sempre d‟acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre)  „Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 
de l‟Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 
de l‟Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d‟aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
14.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l‟obra i 
quines condicions s‟hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se‟n derivin. 
 
14.2. IL·LUMINAICÓ 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d‟il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
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Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d‟intensitat. 
 
En els locals amb risc d‟explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l‟enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d‟un enllumenat d‟emergència d‟evacuació i de 
seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d‟il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l‟ús 

ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l‟apilament de materials o l‟amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d‟oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d‟ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d‟oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d‟oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
14.3. SOROLL 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
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Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l‟aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d‟orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d‟orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d‟impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d‟eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
 
14.4. POLS 
 
La permanència d‟operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d‟un o d‟altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d‟exposició. 
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En la construcció és freqüent l‟existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d‟amiant en suspensió, 
necessitarà d‟un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades.La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els 
operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció 
del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l‟existent en 
l‟ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l‟aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d‟aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d‟aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d‟aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, Aspiració localitzada 
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desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
14.5. ORDRE I NETEJA 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d‟indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d‟ordre i neteja en la materialització d‟aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d‟apilament. 
3er.- Normalització interna d‟obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d‟obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d‟evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d‟encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d‟equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d‟ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d‟ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l‟ordre i neteja inherents a l‟operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d‟identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
14.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 
 
Són les radiacions amb la longitud d‟ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l‟espectre electromagnètic on 
l‟energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d‟ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
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inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
14.6.1 Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d‟escalfament. En el cas dels ulls, a l‟absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s‟ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d‟estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d‟utilització d‟ulleres 
normalitzades, haurà d‟incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s‟eviti la dilatació de la pupil·la de l‟ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s‟ha de considerar l‟entorn de l‟obra, com a possible font de 
les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d‟energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l‟extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
14.6.2 Radiacions visibles 
 
L‟òrgan afectat més important és l‟ull, sent transmeses aquestes longituds d‟ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d‟aconseguir la retina. 
 
14.6.3 Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d‟ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d‟ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d‟ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d‟ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l‟espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
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marcadament amb la longitud d‟ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d‟exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d‟ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d‟estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d‟apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s‟ha d‟intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d‟acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
 
S‟haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l‟equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l‟equip, o prop d‟ell, s‟han de disposar senyals 
d‟advertència adequades al cas. La limitació d‟accés a la instal·lació, la distància de 
l‟usuari respecte a la font i la limitació del temps d‟exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l‟espai de treball, per 
exemple realitzant l‟operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l‟àrea de protecció, s‟ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l‟usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció 
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s‟absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol 
tipus de protecció facial. 
 
L‟exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d‟arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l‟emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l‟efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l‟energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d‟ona. 
 
14.6.4 Làser 
 
La missió d‟un làser és la de produir un raig d‟alta densitat i s‟ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
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polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d‟alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. 
 
Els làsers d‟ona contínua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de 
radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació 
UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D‟una manera general, la 
pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d‟unitats de radiació V i IR de 
grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s‟han classificat, d‟acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
 
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I 

y II. 
 Classe I: els nivells d‟exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 

nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 

 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d‟1 mW, 

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 
II; l‟ús d‟instruments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d‟emissió; l‟impacte sobre l‟ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d‟emissió; l‟impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d‟ona i de l‟energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s‟ha de dissenyar d‟acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 
exemple, encaixonament protector, obturador d‟emissió, senyal automàtica de 
emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s‟ha de prevenir únicament la visió directa 

del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s‟ha de 

prevenir l‟impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s‟ha de prevenir 
l‟impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s‟ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d‟energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l‟equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
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àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l‟ús de làsers. 
 
Tots els usuaris s‟han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d‟inspecció de danys a 
la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s‟assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
 Àrea de treball: 

 
a) L‟equip làser s‟instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de l‟ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d‟eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l‟àrea de treball s‟haurà d‟investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l‟ozó. 

d) S‟han de col·locar senyals lluminoses d‟advertència en totes les zones d‟entrada 
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà 
de prohibir-se l‟accés al mateix. L‟equip de subministrament de potència al làser 
ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s‟ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 
de l‟àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, 
ha d‟emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres 
físiques al voltant del làser. En aquests casos, s‟ha d‟evitar la proximitat de 
materials inflamables o explosius. 

 
 Equip: 

 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d‟advertència que tindran en compte 

la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que 
genera l‟aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s‟utilitzin, s‟hauran de treure les 
claus de control d‟engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d‟acord amb la longitud d‟ona de la radiació emesa per el làser en 
ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s‟utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 
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 Operació: 

 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l‟operació es trobaran dins 

de l‟àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l‟operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l‟equip 
de làser. 

c) L‟equip de làser haurà d‟operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d‟utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L‟equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 
al pit de l‟operador. 

f) S‟ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d‟un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l‟operador, com a 
guia d‟alineació del raig, han d‟emprar-se làsers de baixa potència d‟heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s‟ha d‟utilitzar la protecció ocular. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l‟origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l‟establiment 
d‟alineacions i nivells topogràfics. 
 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l‟àrea 
de perill s‟haurà d‟acordonar. L‟Equip de Protecció Individual contra el làser són 
les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de 
làser que es tracti. 

 

14.7. RADIACIONS IONITZANTS 
 
Dins de l‟àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d‟irregularitats en el nivell d‟omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
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També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d‟un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d‟operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

 Les instal·lacions d‟ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d‟investigació o d‟ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l‟ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d‟irregularitats en l‟espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d‟omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l‟antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l‟argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d‟emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l‟efecte. 
 

La reacció d‟un individu a l‟exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d‟accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 
(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 
 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l‟efecte acumulatiu de les radiacions sobre l‟organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s‟empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s‟ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s‟obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 
radiació. Els materials que s‟empren habitualment com barreres d‟apantallament són el 
formigó i el plom, encara que també se n‟usen d‟altres com l‟acer, totxos massissos de 
fang, granit, calcària, etc., en general, l‟espessor necessari està en funció inversa de la 
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densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s‟utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. 
Sempre que no s‟especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 
davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre 
cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s‟ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d‟apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 

en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l‟espatlla. 
 S‟utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s‟utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l‟elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d‟ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l„organització del treball. 
 Millora de l‟entorn de treball. 
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l‟exposició al risc d‟accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 

de l‟operari, estiguin a la mateixa alçada en què s‟ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l‟emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d‟un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d‟ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d‟equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l‟avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l‟hissat manual de càrregues la totalitat del personal d‟obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l‟esquena dreta. 
5è.- Subjectar l‟objecte fermament. 
6è.-  L‟esforç d‟aixecar l‟han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s‟actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l‟altura de l‟espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l‟objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l‟espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l‟extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l‟objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
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10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d‟un codi de senyals quan s‟ha d‟aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l‟esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l‟equip. 

 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l‟equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s‟interposi, o apantalli els riscos d‟abast o  simultaneïtat de l‟energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d‟influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d‟accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d‟utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d‟ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l‟execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
 
Codi UA Descripció 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
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normalitzades 

 
   

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 
amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per 
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 
1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre 
reticular, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis 
ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a 
nivell de bastida de cavallets 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
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de la rasa 

   

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes 
inclinades 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats 
sobre dorments de fusta 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 
l'estructura 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma 
de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
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HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 
de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 
de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm 
de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d‟elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l‟absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d‟energia fora de control, present en l‟ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d‟influència, anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d‟una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 
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el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d‟homologació o certificació d‟eficàcia preventiva del conjunt d‟aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d‟Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l‟execució del present projecte són els indicats 
en l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 
 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d‟Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d‟intensitat inferior a la previsible resistència física de l‟EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l‟absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d‟eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d‟homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d‟entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s‟haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa/Direcció d‟Execució. 
 
Al magatzem d‟obra hi haurà permanentment una reserva d‟aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se‟n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d‟obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l‟execució material del present projecte són els 
indicats en l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s‟ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
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obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D‟acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de 
cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d‟activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l‟annex II del RD 1627/97:  
 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l‟obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l‟avaluació de riscos d‟aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 
 
COBERTES INCLINADES 

COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
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TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PARALLAMPS 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" (ENCOFRATS/ARMADURES/ 
FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l‟obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
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que demanda de l‟atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l‟obra. En el primer cas són d‟aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d‟abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l‟Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l‟obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d‟aquest tràfic. 
 
S‟ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l‟apropiada i està ben col·locada, fa que 
l‟individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l‟obligatorietat 
d‟utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d‟utilitzar-se sempre que l‟anàlisi dels riscos existents, les situacions d‟emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l‟atenció dels treballadors sobre l‟existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d‟emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d‟utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s‟estableix en el R.D. 1627/97, s‟haurà de complir que: 
 
1. Les vies i sortides específiques d‟emergència hauran de senyalitzar-se conforme 

al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 

els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d‟estar senyalitzats 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l‟altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d‟estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l‟obra 

haguessin de circular sota l‟estesa elèctrica s‟utilitzarà una senyalització 
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d‟advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s‟ha de definir en els plànols de l‟Estudi 
de Seguretat i Salut i s‟ha de tenir en compte en les fitxes d‟activitats, al menys 
respecte els riscos que no s‟hagin pogut eliminar. 
 
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
La senyalització viaria contemplada al projecte, consisteix bàsicament en la disposició 
de senyals de codi, tant la GI-641 com a l‟interior de la nova estació, per tal d‟ordenar 
els nous moviments generats. 
 
Pel que respecte a la senyalització d‟orientació, el projecte contempla l‟aprofitament 
dels cartells actualment existents a la GI-641  
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l‟obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d‟execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d‟obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d‟elements urbans a l‟espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d‟acord amb les previsions d‟execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l‟obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d‟accés a edificis i 
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l‟inici, l‟extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l‟Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l‟estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d‟antelació a l‟inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l‟Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l‟execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l‟obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
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21.1. NORMES DE POLICIA 
 
21.1.1 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l‟obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d‟entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l‟accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l‟obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l‟obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l‟accés controlat a les 
instal·lacions d‟ús comú de l‟obra, i haurà d‟assegurar que les entrades a l‟obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
21.1.2 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d‟obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l‟accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l‟obra i l‟intrusisme a l‟interior de l‟obra en tallers, magatzems, vestuaris i d‟altres 
instal·lacions d‟ús comú o particular. 
 
21.2. ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
21.2.1 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació de 
l‟àmbit d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L‟amplada màxima a ocupar serà proporcional a l‟amplada de la vorera. L‟espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l‟amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l‟amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d‟amplada mínima d‟un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
 
Quan, per l‟amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d‟un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l‟execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d‟un metre (1 m). Per a l‟enderrocament 
de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i 
es farà una protecció volada per la retenció d‟objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d‟un metre (1 m) d‟amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s‟haurà de delimitar 
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i protegir amb tanques l‟àmbit del pas de vianants. 
 
21.2.2 Situació de casetes i contenidors 
 
S‟indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d‟obra, se 
situaran en una zona propera a l‟obra que permeti aplicar els següents criteris: 

 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d‟un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d‟un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d‟aparcament de la calçada sense envair 
cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d‟aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 

 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
21.2.3 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l‟àmbit de l‟obra. 
 
21.2.4 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l‟àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s‟haurà de 
documentar i tramitar d‟acord amb el R.D. 1627/97. 
 
21.3. TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l‟àmbit de l‟obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l‟obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d‟obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

 Les empreses promotores podran presentar a l‟Ajuntament 
per a la seva homologació, si s‟escau, el seu propi model 
de tanca per tal d‟emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s‟admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s‟admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
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elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 
21.3.1 Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d‟accés 

independent per a vehicles i per al personal de l‟obra. 
 
No s‟admet com a solució permanent d‟accés la retirada 
parcial del tancament. 

 
 

21.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 
 
21.4.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 
Vigilància Personal responsable de l‟obra s‟encarregarà de dirigir les 

operacions d‟entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d‟evitar accidents. 

 
Aparcament Fora de l‟àmbit del tancament de l‟obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l‟obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l‟obra quan existeixi 
zona d‟aparcament a la calçada. 

 
Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l‟àmbit del tancament de 
l‟obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l‟obra. 

 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d‟acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l‟obra. 

 
21.4.2 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s‟executaran dintre l‟àmbit del tancament de 
l‟obra. Quan això no sigui possible, s‟estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l‟obra, es desviaran els vianants fora de l‟àmbit d‟actuació, s‟ampliarà el 
perímetre tancat de l‟obra i es prendran les següents mesures: 
 

 S‟habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d‟un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d‟ample per a la vorera o per a la zona 
d‟aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
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 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l‟àmbit d‟operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l‟amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d‟Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l‟obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d‟evitar abocaments 
sobre la calçada. 

 
21.4.3 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l‟obra, aprofitant 

la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d‟evitar 
pols. Les canonades o cintes d‟elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l‟interior del recinte de l‟obra. 

 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l‟àmbit de domini 

públic, excepte si és per a un termini curt i si s‟ha obtingut un permís 
especial de l‟Ajuntament, i sempre s‟ha de dipositar en tremuges o 
en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d‟aquesta autorització ni d‟espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d‟espai per a col·locar els contenidors en l‟àmbit del 
tancament de l‟obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d‟un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d‟amplada com a mínim. 
 
S‟evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. Els contenidors, quan no s‟utilitzin, hauran de ser 
retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d‟evitar la producció 
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 

 
21.4.4 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 

Al PLA DE SEGURETAT s‟especificaran, per cada fase d‟obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d‟objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l‟obra i la vorera o zona de pas de 
vianants o vehicles. 
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Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d‟alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l‟estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l‟alçada de l‟obra, des 
de l‟entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d‟objectes i la propagació de pols. 

 

Xarxes Sempre que s‟executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s‟indicarà l‟àrea de funcionament del braç i 
les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o 
del tancament de l‟obra. 

 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

 
21.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 
 
21.5.1 Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l‟espai públic afectat per l‟activitat de 
l‟obra i especialment després d‟haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 

Es vigilarà especialment l‟emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l‟obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l‟obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s‟aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
21.5.2 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d‟aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d‟allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d‟aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l‟Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l‟objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
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operacions poden produir sobre l‟àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l‟Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s‟executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 
21.5.3 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s‟hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
21.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l‟emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l‟obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
21.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 
 
21.7.1 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d‟implantació de l‟obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s‟aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d‟Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
21.7.2 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

 En cas de restricció de la vorera, l‟amplada de pas per a vianants no serà inferior 
a un terç (1/3) de l‟amplada de la vorera existent. 

-L‟amplada mínima d‟itineraris o de passos per a vianants serà d‟un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
21.7.3 Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s‟hagin d‟habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d‟una alçada mínima d‟un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L‟alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
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continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
21.7.4 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d‟abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 
S‟utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d‟abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d‟itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
21.7.5 Abalisament i defensa 
 
Els elements d‟abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d‟ubicació d‟elements d‟abalisament i defensa: 
 
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 

de l‟obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d‟un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 

salvar l‟obstacle de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 

per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d‟alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d‟un vehicle de 
l‟itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l‟obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l‟existència de desnivells, etc..,). 
 

Quan l‟espai disponible sigui mínim, s‟admetrà la col·locació d‟elements de defensa TD 
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– 2. 
 
21.7.6 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
 
21.7.7 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l‟entorn de l‟obra estan adaptades d‟acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 

 Alçada lliure d‟obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l‟amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d‟1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d‟un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 

Si hi ha itinerari alternatiu, s‟indicarà, en els punts de desviació cap a l‟itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d‟accessibilitat I una 
fletxa de senyalització. 
 
21.7.8 Manteniment 
 

La senyalització i els elements d‟abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 

La senyalització, l‟abalisament, els paviments, l‟enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
21.7.9 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l‟obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l‟execució d‟aquestes operacions serà d‟una setmana, un cop 
acabada l‟obra o la part d‟obra que exigís la seva implantació. 
 
21.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 
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21.8.1 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s‟assenyalaran tots els elements vegetals i l‟arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L‟Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l‟arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d‟un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d‟elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S‟hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l‟exterior de la 
zona d‟obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l‟àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s‟hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
21.8.2 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l‟obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d‟autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l‟espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
22.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

 
22.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s‟instal·larà un passadís d‟estructura consistent en l‟assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l‟aplec de materials a l‟obra, mentre duri 
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la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l‟interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d‟afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d‟àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 

4. En funció del nivell d‟intromissió de tercers a l‟obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d‟accessos a l'obra, a càrrec d‟un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d‟elevació. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d‟Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d‟altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment), segons art. 5.6 
RD.1627/97 
 
Barcelona, gener 2011 
 
Autor de l‟Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
 
Rafael Rico García 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
L‟objecte del present projecte es definir, justificar i valorar les obres necessàries per 
executar una terminal d‟autobusos al municipi de Torroella de Montgrí, en uns terrenys 
adjacents a la carretera GI-641 y el carrer Enric Morera. 
 
1.2. OBJECTE 
 
Aquest Plec de Condicions de l‟Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d‟acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l‟obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d‟Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l‟obra i les que hauran de manar l‟execució de 
qualsevol tipus d‟instal·lacions i d‟obres accessòries.  
 
Per a qualsevol tipus d‟especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d‟entendre com a normes d‟aplicació: 

 
a) Tots aquells continguts al: 

 
 Plec General de Condicions Tècniques de l‟Edificació‟„, confeccionat pel Centre 

Experimental d‟Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d‟Arquitectes i adaptat a les seves obres per la „„Direcció General d‟Arquitectura‟„. 
(cas d'Edificació) 

 
 „„Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d‟Obres de 

l‟Estat‟„ i adaptat a les seves obres per  la „„Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques‟„. (cas d'Obra Pública) 

 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l‟Estat, Normes 

Tecnològiques de l‟Edificació publicades pel „„Ministerio de la Vivienda‟„ i 
posteriorment pel „„Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo‟„. 
 

c) La normativa legislativa vigent d‟obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l‟oferta. 
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1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
„„DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ‟„, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització 
de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició 

i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments:De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d‟obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l‟Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d‟interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l‟Autor de l‟Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 
sols, com a complement d‟informació que el Contractista ha d‟adquirir directament i amb 
els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d‟incloure‟s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s‟ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s‟ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l‟Autor de l‟Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels   

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1. PROMOTOR 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l‟„„Avís Previ‟„ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d‟Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 
quan en l‟elaboració del projecte d‟obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l‟elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els „„Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut‟„ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  
 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu 
dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment). 
 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 

 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 
 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 
de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n‟hi ha 

dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
a les obres de construcció: 
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a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) 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. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi 
de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

e) 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. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s‟escau, 

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l‟obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d‟equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d‟Obra 
o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
 
2.3. PROJECTISTA 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d‟altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de 
les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 

  
2.4. DIRECTOR D'OBRA 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 
més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d‟Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d‟Obra, nomenat pel Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d‟Obra: 

 
1. Verificar el replanteig, l‟adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l‟estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l‟execució material de l‟obra, verificar la recepció d'obra dels productes 

de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització 
dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i la 
Senyalització, d‟acord amb el  Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l‟obra i consignar en el Llibre 
d‟Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l‟obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s‟adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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5. Subscriure l‟Acta de Replanteig o començament de l‟obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l‟existència prèvia de l‟Acta 
d‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d‟obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d‟obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d‟incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l‟obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 

  
2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 

SUBCONTRACTISTES 
 
Definició de Contractista: 

 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d‟executar, en condicions de solvència 
i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les 
mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l‟obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
1. El Contractista haurà d‟executar l‟obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l‟Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d‟Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l‟assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l‟habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  

3. Designar al Cap d‟Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l‟obra i que per la seva  titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d‟acord amb les 
característiques i complexitat de l‟obra. 

4. Assignar a l‟obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
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5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l‟obra 

dins dels límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l‟Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l‟aprovació del Coordinador de 
Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l‟Acta d‟Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l‟Acta de Replanteig o començament i l‟Acta de Recepció de l‟obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació 
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l‟inici de l‟activitat a l‟obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l‟avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d‟informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l‟obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l‟obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
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16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al 
Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d‟obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d‟estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 
que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
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24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d‟Incidències.  

25. En cas d‟incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 
o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als 
àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 
de les oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per 
a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d‟operador 
de grua mòbil i en altres casos l‟acreditació que correspongui, sota la supervisió 
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i 
del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 
com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot 
ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 

 
2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal 
i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l‟obra. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS): 

a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat 
a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 

 
2.7. TREBALLADORS 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l‟empresari el compromís de desenvolupar a l‟obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d‟aquell. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
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4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d‟unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d‟obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l‟obra.  
 

 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 

SEGURETAT I SALUT 
 
Excepte en el cas que l‟escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament d‟altra manera, l‟ordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d‟Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l‟Estudi de 

Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l‟Execució material de l‟Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d‟Acció Preventiva de l‟empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l‟Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l‟obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d‟aplicació en l‟obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d‟ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d‟Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l‟ús de la 
seva facultat d‟aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d‟Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d‟Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d‟Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d‟errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l‟eximeix de l‟obligació d‟aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els 
usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l‟esperit o la intenció posada en el Projecte 
i l‟Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin 
estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s‟entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s‟hagués recollit en tots. 
 
3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d‟adaptació de la seva pròpia 
„„cultura preventiva interna d‟empresa‟„ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 
l‟Estudi de Seguretat i Salut per l‟execució material de l‟obra, podrà indicar en l‟Acta 
d‟Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d‟aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l‟Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l‟Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l‟Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
 
D‟acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l‟inici dels seus treballs a l‟obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al „„PLA D‟ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D‟EMPRESA‟„, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 „„LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS‟„ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l‟Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s‟indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l‟entorn. Indicant: 
 
 Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

 Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d‟accessos. 

 Acotat del perímetre del solar. 
 Distàncies de l‟edifici amb els límits del solar. 
 Edificacions veïnes existents. 
 Servituds. 

 
 
Plànols en planta d‟ordenació general de l‟obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d‟execució real. Indicant: 
 
 Tancament del solar. 
 Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
 Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
 Ubicació d‟instal·lacions d‟implantació provisional per al personal d‟obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

 Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
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- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

 Ubicació de maquinària fixa i àmbit d‟influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d‟extracció de 
fluids. 

- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d‟àrids. 

 Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d‟aparcament. 
Senyalització de circulació. 

 Circuits de circulació interna del personal d‟obra. Senyalització de Seguretat. 
 Esquema d‟instal·lació elèctrica provisional. 
 Esquema d‟instal·lació d‟il·luminació provisional. 
 Esquema d‟instal·lació provisional de subministrament d‟aigua. 

 
Plànols en planta i seccions d‟instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d‟execució. 
 
 Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 

façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d‟estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts 

de façana en avançament simultani a l‟execució d‟estructura fins l‟acabament 
de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 

seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l„ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‟ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l„ESS. 
 Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

d‟escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d‟escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d‟escales. 
 Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals 

de patis de llums, xemeneies, buits d‟instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 

cèrcol perimetral (*). 
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d‟estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 

seguretat sota taulers i sotaponts d‟encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d‟entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d‟instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d‟arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d‟accessos i proteccions en contenció d‟estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d‟altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d‟elements de seguretat per a l‟ús i 
manteniment posterior de l‟obra executada (*). 
 
 Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
 Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
 Bastides especials. 
 Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d‟equips. 
 Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
 Escales de gat amb enclavament d‟accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
 Replanteig d‟ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
 Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
 Escala d‟incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d‟evacuació. 
 Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d‟evacuació interna d‟accidentats (*). 
 
 - Plànol de carrers per a evacuació d‟accidentats en obres urbanes. 
 - Plànol de carreteres per a evacuació d‟accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
 
 



 
Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 

ANNEX NÚM. 16 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 
GENERALS 

- 20 - 

 

 
3.4. EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial „„LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES‟„, facilitat per la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d‟estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 
la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 
podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 
3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 

PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA 
EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d‟Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l‟efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l‟apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l‟acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s‟estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s‟obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 
legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions 
o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l‟ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d‟acord amb la normativa 
reguladora de l‟esmentada jurisdicció. 
 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l‟ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d‟aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s‟adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar 
al seu Pla.  
 
4.1. TEXTOS GENERALS 
 
 Convenis col·lectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 
1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 
10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. 
Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 
“R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 
2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 
(BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i 
anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 
septiembre de 1995)“. 
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 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 
de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de 
abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 
“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 
1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  
7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s‟aprova el model de Llibre d'Incidències 
en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 
de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 
abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 



 
Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 

ANNEX NÚM. 16 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 
GENERALS 

- 23 - 

 

 
 
 
 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 
APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 
2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d‟octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 
de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 7 d‟octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 
12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de 
mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 
los túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 204 de 25 de agosto)”. 
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 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad 
de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 
4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 
 
 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d‟empreses amb risc per amiant 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d‟agost de 1985). 
 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l‟ambient laboral i 

vigilància mèdica en empreses amb risc d‟amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 
1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE 
de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 
de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 
2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
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4.3. INCENDIS 
 
 Ordenances municipals. 
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s‟estableixen mesures de prevenció 
d‟incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març 
de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

  
4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 

(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga 
amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 
2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 
de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s‟estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d‟obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 
1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d‟ordenació ambiental de l‟enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 
de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 
de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s‟aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 
18 de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 
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 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 

tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 
4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 
 
 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre 
de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es 
deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE 
de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con 
máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
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los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 
2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 
2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 
 “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 

Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden 
de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo 
de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE 
de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril 
de 1998)”. 

 “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 
(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 
de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en 
foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 
3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 
mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 
1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

 “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes 
a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de 
julio de 2003)”. 

 “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

 “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP)”. 

 

4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 
8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de 
mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de 
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
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 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número 
C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
  

4.7. SENYALITZACIÓ 
 
 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 

 Normes sobre senyalització d‟obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. DIVERSOS 
 
 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 

técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i 
“Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero 
de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación 
y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden 
TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 
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 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 
 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 
 
L‟ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d‟octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d‟estimar l‟aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  „„afegit‟„ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l‟estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de „„despeses‟„ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d‟elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d‟elements o operacions de 
difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l‟Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, 
sempre que això no suposi disminució de l‟import total ni dels nivells de protecció 
continguts en l‟Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d‟anar incorporant al pressupost general de l‟obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s‟inclouran en el 
pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l‟aplicat en el present E.S.S. en l‟apartat relatiu a Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
 
5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de „„Seguretat Integrada‟„ hauria d‟estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d‟un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 
en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s‟abonarà d‟acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d‟obra.  
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5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat 
i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l‟execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s‟hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial 
que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s‟aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 

  
5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
 
La reiteració d‟incompliments en l‟aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 
personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l‟obra contractada + Pèrdua 
d‟homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 

SEGURETAT 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s‟anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
6.1.1 Tècniques analítiques de seguretat 

 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents.- 

 
 Inspeccions de seguretat. 
  
 Anàlisi de treball. 
 Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
 Anàlisi del entorn de treball. 

 
Posteriors als accidents.- 
 
 Notificació d'accidents. 
 Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
6.1.2 Tècniques operatives de seguretat. 

 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  

 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d‟operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 

 
 Sistemes de Seguretat  
 Proteccions col·lectives i Resguards 
 Manteniment Preventiu 
 Proteccions Personals 
 Normes 
 Senyalització 

 
El Factor Humà: 

 
 Test de Selecció prelaboral del personal. 
 Reconeixements Mèdics prelaborals. 
 Formació 
 Aprenentatge 
 Propaganda 
 Acció de grup 
 Disciplina 
 Incentius 

 
6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 
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la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 

 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d‟Acció 

Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura 

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 

COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l‟organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 
„„Reglamento de los Servicios de Prevención‟„. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb 
la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L‟empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 
les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
 
6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA 

DE MEDICINA DEL TREBALL 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l‟equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 
 Higiene i Prevenció al treball. 
 Medicina preventiva dels treballadors. 
 Assistència Mèdica. 
 Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
 Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
 Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

 
6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d‟un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d‟Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S‟anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l‟evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l‟encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l‟obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una „„Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat‟„, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d‟obra, aquesta „„comissió‟„ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
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criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 
 
7.1.1 Definició 

 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d‟òrgans d‟accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d‟un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d‟una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 
a una sèrie d‟elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 
recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l‟equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d‟Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
7.1.2 Característiques 

 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d‟unes instruccions d‟utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d‟aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d‟homologació CE i certificat de seguretat d‟ús d‟entitat acreditada, si 

procedeix. 



 
Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 

ANNEX NÚM. 16 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 
GENERALS 

- 35 - 

 

 
7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 

MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

7.2.1 Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 
de Treball. 

 
7.2.2 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 
Són les contemplades en l‟Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre „„Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball‟„: 

 
7.2.3 Emmagatzematge i manteniment 

 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d‟emmagatzematge i esment, fixats 

pel fabricant i contingudes en la seva  „„Guia de manteniment preventiu‟„. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
 L‟emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i els lliuraments d‟Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l‟usuari. 

  
7.3. NORMATIVA APLICABLE 
 
7.3.1 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 
 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea: 

 
Directiva fonamental. 

 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l‟aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. 
Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s‟han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 

 Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d‟11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l‟1/1/93, amb període transitori fins l‟1/1/95. 
 Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 
 Carretons automotors de manutenció: l‟1/7/95, amb període transitori fins l‟1/1/96. 
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 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l‟1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l‟1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 

Altres Directives. 
 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE.  

 Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l‟1/12/88. 
 Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 A aquest respecte veure també la Resolució d‟11/6/98 de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l‟aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

 Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d‟11 d‟octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
 Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l‟1/1/95 amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l‟aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 

 Transposades pel Reial Decret 444/1994, d‟11 de març (B.O.E. d‟1/4/94), modificat 
pel Reial Decret 1950/1995, d‟1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial 
de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

 Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l‟1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l‟Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

 Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l‟1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l‟aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 

 Transposada pel Reial Decret 400/1996, d‟1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
 Entrada en vigor: l‟1/3/96 amb període transitori fins l‟1/7/03. 



 
Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 

ANNEX NÚM. 16 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 
GENERALS 

- 37 - 

 

 
 
 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

 Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l‟emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 

 Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d‟1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

 Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l‟apartat 2 de l‟Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l‟Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
7.3.2 Normativa d’aplicació restringida 

 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s‟aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d‟11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s‟aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d‟Aparells d‟Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s‟aprova el Reglament d‟Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s‟aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d‟Aparells d‟elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s‟aprova el nou text modificat i refós 
de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d‟Aparells 
d‟elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
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 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s‟aprova l‟Ordenança General de Seguretat 

i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
 
 
Barcelona, gener de 2011 
 
Autor de l‟Estudi de Seguretat i Salut 
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AMIDAMENTS 



AMIDAMENTS Data: 20/01/2011 Pàg.: 1

OBRA 01  
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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 17,000

2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 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 4,000

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 3,000

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

7 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 10,000

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

12 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 17,000
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AMIDAMENTS Data: 20/01/2011 Pàg.: 2

13 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 17,000

14 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388
i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

15 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

16 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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 8,000

17 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, 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 4,000

18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

19 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 17,000

20 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

22 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

24 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
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AMIDAMENTS Data: 20/01/2011 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

25 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

26 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

28 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

29 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

30 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

31 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 17,000

32 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

34 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 3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Euro
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1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 420,000

2 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

3 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 de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

6 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

8 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades horitzontalment cada 40 cm i unides
amb 5 tires verticals de la mateixa platina

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

11 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

12 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 70,000

13 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 45,000

14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

15 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 3,000

OBRA 01  
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro
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8 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

Euro
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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

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H1411115P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12,41 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H1421110P-3 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

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

H142AC60P-4 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

8,70 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H142CD70P-5 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

13,41 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1433115P-7 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,69 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H1445003P-8 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H1446004P-9 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,93 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1447005P-10 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,71 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

H144D205P-11 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

H1455710P-12 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

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H1459630P-13 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

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

H145D002P-14 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

H145K153P-15 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 22,26 €
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tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1461110P-16 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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

5,82 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H1464420P-17 u Parella de botes de mitja canya, 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

6,66 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H1465275P-18 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,93 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H146J364P-19 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

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H1474600P-20 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,68 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H147D304P-21 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

207,73 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H147L005P-22 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

49,54 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H147M007P-23 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

96,60 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H147N000P-24 u Faixa de protecció dorslumbar 24,82 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H1481442P-25 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,92 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

H1482222P-26 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,72 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H1483344P-27 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats

13,40 €

segons UNE-EN 340
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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H1484110P-28 u Samarreta de treball, de cotó 2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H1485140P-29 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H1486241P-30 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 31,61 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

H1487350P-31 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

H1488580P-32 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H1489790P-33 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

16,07 €

(SETZE EUROS AMB SET CENTIMS)

H148B580P-34 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

16,94 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H148D900P-35 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

23,53 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H1510001P-36 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

H15118D1P-37 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

9,21 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H1522111P-38 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 de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

14,07 €

(CATORZE EUROS AMB SET CENTIMS)

H152J105P-39 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,90 €

(CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H152U000P-40 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

H152V017P-41 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les 32,52 €
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terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

H1534001P-42 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H153A9F1P-43 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25,72 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H153B050P-44 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades horitzontalment
cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

84,71 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

H15Z1001P-45 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,38 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

H16F1004P-46 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,21 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H16F1005P-47 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 24,17 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

H6452131P-48 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

37,06 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

HB2A1111P-49 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

25,59 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

HBC19081P-50 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

HBC1E001P-51 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

3,63 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HBC1KJ00P-52 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

HM31161JP-53 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,75 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

HQU1531AP-54 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

257,67 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

HQU1A50AP-55 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament 179,72 €
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
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lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

HQU1H53AP-56 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

168,25 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HQU22301P-57 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

61,13 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

HQU25201P-58 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 15,33 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

HQU25701P-59 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

23,02 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

HQU27502P-60 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 19,51 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

HQU27902P-61 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

31,16 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

HQU2AF02P-62 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 121,73 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

HQU2D102P-63 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 58,05 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

HQU2E001P-64 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 92,40 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

HQU2GF01P-65 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,58 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

HQU2P001P-66 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

HQUA1100P-67 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

119,70 €

(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

HQUA3100P-68 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

79,32 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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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

6,23 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12,41 €

Altres conceptes 12,41000 €

P-3 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

6,29 €

Altres conceptes 6,29000 €

P-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

8,70 €

Altres conceptes 8,70000 €

P-5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

13,41 €

Altres conceptes 13,41000 €

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,69 €

Altres conceptes 15,69000 €

P-8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,69 €

Altres conceptes 1,69000 €

P-9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,93 €

Altres conceptes 13,93000 €

P-10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,71 €

Altres conceptes 12,71000 €

P-11 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,13 €

Altres conceptes 1,13000 €

P-12 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

2,53 €

Altres conceptes 2,53000 €

P-13 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

7,05 €

Altres conceptes 7,05000 €

P-14 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,49 €

Altres conceptes 6,49000 €

P-15 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

22,26 €

Altres conceptes 22,26000 €

P-16 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 5,82 €
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
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Altres conceptes 5,82000 €

P-17 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, 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

6,66 €

Altres conceptes 6,66000 €

P-18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,93 €

Altres conceptes 23,93000 €

P-19 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

2,53 €

Altres conceptes 2,53000 €

P-20 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,68 €

Altres conceptes 14,68000 €

P-21 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

207,73 €

Altres conceptes 207,73000 €

P-22 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

49,54 €

Altres conceptes 49,54000 €

P-23 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

96,60 €

Altres conceptes 96,60000 €

P-24 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 24,82 €

Altres conceptes 24,82000 €

P-25 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,92 €

Altres conceptes 18,92000 €

P-26 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,72 €

Altres conceptes 6,72000 €

P-27 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

13,40 €

Altres conceptes 13,40000 €

P-28 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,31 €

Altres conceptes 2,31000 €

P-29 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,90 €

Altres conceptes 13,90000 €

P-30 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 31,61 €

Altres conceptes 31,61000 €
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P-31 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

4,61 €

Altres conceptes 4,61000 €

P-32 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,73 €

Altres conceptes 15,73000 €

P-33 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

16,07 €

Altres conceptes 16,07000 €

P-34 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

16,94 €

Altres conceptes 16,94000 €

P-35 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

23,53 €

Altres conceptes 23,53000 €

P-36 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1,38 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-37 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

9,21 €

Altres conceptes 9,21000 €

P-38 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 de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

14,07 €

Altres conceptes 14,07000 €

P-39 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,90 €

Altres conceptes 5,90000 €

P-40 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,44 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-41 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

32,52 €

Altres conceptes 32,52000 €

P-42 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-43 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25,72 €

Altres conceptes 25,72000 €

P-44 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades horitzontalment 84,71 €
cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

Altres conceptes 84,71000 €
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P-45 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,38 €

Altres conceptes 44,38000 €

P-46 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,21 €

Altres conceptes 20,21000 €

P-47 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 24,17 €

Altres conceptes 24,17000 €

P-48 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

37,06 €

Altres conceptes 37,06000 €

P-49 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

25,59 €

Altres conceptes 25,59000 €

P-50 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,60 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-51 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

3,63 €

Altres conceptes 3,63000 €

P-52 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,69 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-53 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

47,75 €

Altres conceptes 47,75000 €

P-54 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

257,67 €

Altres conceptes 257,67000 €

P-55 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

179,72 €

Altres conceptes 179,72000 €

P-56 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

168,25 €

Altres conceptes 168,25000 €

P-57 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

61,13 €

Altres conceptes 61,13000 €

P-58 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 15,33 €

Altres conceptes 15,33000 €

P-59 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, 23,02 €
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Estació d'autobusos a Torroella de Montgrí



Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 20/01/2011 Pàg.: 5

Altres conceptes 23,02000 €

P-60 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 19,51 €

Altres conceptes 19,51000 €

P-61 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

31,16 €

Altres conceptes 31,16000 €

P-62 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 121,73 €

Altres conceptes 121,73000 €

P-63 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 58,05 €

Altres conceptes 58,05000 €

P-64 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 92,40 €

Altres conceptes 92,40000 €

P-65 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,58 €

Altres conceptes 57,58000 €

P-66 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,98 €

Altres conceptes 1,98000 €

P-67 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

119,70 €

Altres conceptes 119,70000 €

P-68 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

79,32 €

Altres conceptes 79,32000 €
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OBRA 01

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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)

6,23 17,000 105,91

2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 2)

12,41 8,000 99,28

3 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 - 3)

6,29 4,000 25,16

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 - 4)

8,70 3,000 26,10

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

13,41 3,000 40,23

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,24 76,000 18,24

7 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 - 7)

15,69 10,000 156,90

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)

1,69 10,000 16,90

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 9)

13,93 8,000 111,44

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 10)

12,71 8,000 101,68

11 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 11)

1,13 17,000 19,21

12 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 -
12)

2,53 17,000 43,01

13 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 - 13)

7,05 17,000 119,85

14 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 14)

6,49 17,000 110,33

15 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 15)

22,26 17,000 378,42

16 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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 - 16)

5,82 8,000 46,56

17 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, 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 - 17)

6,66 4,000 26,64

18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 18)

23,93 8,000 191,44

19 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 2,53 17,000 43,01
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 19)
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20 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 20) 14,68 2,000 29,36

21 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 21)

207,73 4,000 830,92

22 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 22)

49,54 4,000 198,16

23 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 23)

96,60 4,000 386,40

24 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 24) 24,82 4,000 99,28

25 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 25)

18,92 17,000 321,64

26 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 26)

6,72 17,000 114,24

27 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 27)

13,40 17,000 227,80

28 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 28) 2,31 17,000 39,27

29 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 29) 13,90 8,000 111,20

30 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 30)

31,61 4,000 126,44

31 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 -
31)

4,61 17,000 78,37

32 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 32)

15,73 3,000 47,19

33 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 33)

16,07 8,000 128,56

34 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 - 34)

16,94 3,000 50,82

35 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 35)

23,53 2,000 47,06

TOTAL CAPÍTOL 01.01 4.517,02

OBRA 01

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de
l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

1,38 420,000 579,60

2 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

9,21 70,000 644,70

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 14,07 8,000 112,56
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants

euros
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de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

5,90 35,000 206,50

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 40)

2,44 35,000 85,40

6 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 41)

32,52 10,000 325,20

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 42)

0,23 100,000 23,00

8 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 43)

25,72 3,000 77,16

9 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm
col.locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals
de la mateixa platina (P - 44)

84,71 1,000 84,71

10 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

37,06 40,000 1.482,40

11 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat
sobre suport i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

25,59 30,000 767,70

12 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

1,60 70,000 112,00

13 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 - 51)

3,63 45,000 163,35

14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

6,69 6,000 40,14

15 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 - 53)

47,75 3,000 143,25

TOTAL CAPÍTOL 01.03 4.847,67

OBRA 01

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 45)

44,38 90,000 3.994,20

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 47) 24,17 17,000 410,89

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 54)

257,67 8,000 2.061,36

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 55)

179,72 8,000 1.437,76

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó 168,25 8,000 1.346,00
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
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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 - 56)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

61,13 17,000 1.039,21

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)

15,33 3,000 45,99

8 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 - 59)

23,02 2,000 46,04

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 60)

19,51 3,000 58,53

10 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 - 61)

31,16 2,000 62,32

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 62)

121,73 1,000 121,73

12 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 63)

58,05 1,000 58,05

13 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 64)

92,40 1,000 92,40

14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

57,58 2,000 115,16

15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 66) 1,98 2,000 3,96

16 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 67)

119,70 1,000 119,70

17 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 - 68)

79,32 1,000 79,32

TOTAL CAPÍTOL 01.04 11.092,62

OBRA 01

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
46)

20,21 17,000 343,57

TOTAL CAPÍTOL 01.05 343,57

euros
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RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 4.517,02

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.847,67

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 11.092,62

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 343,57

OBRA 01  20.800,88

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20.800,88

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  20.800,88

20.800,88
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1. OBJECTE 
 
Es redacta el present Annex en compliment de la normativa vigent. Té per objecte 
organitzar i valorar els assaigs a realitzar per a les diferents unitats d’obra i materials 
considerats al projecte.  
 
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El present Pla de Control de Qualitat serà d’aplicació a les obres contemplades al 
“Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí”. 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La parcel·la on s’implantarà la futura estació d’autobusos, té forma rectangular, topografía 
plana i uns 2.300 m2 aproximadament de superfície. Presenta una “façana” a la GI-641 
d’uns 77,00 metres i al carrer Enric Morera 72,00 i una fondària variable entre 25,00 m a 
la banda est i 35,00 m a la banda oest. Al centre de la plataforma, es disposa una illa 
central (vorera) on es situen les dàrsenes pels autobusos, així com un petit edifici per 
allotjar una petita zona d’espera, lavabos i venda de bitllets.  
 
El present projecte contempla també les instal·lacions necessàries, com per exemple: 
col·lectors de sanejament i drenatge, i dotar d’energia l’edifici central amb un quadre 
general de baixa tensió. 
 
 
4. CONSIDERACIONS PARTICULARS EN EL PCQ 
 
El present Pla de Control de Qualitat s’ha redactat amb el criteri de donar prioritat a les 
partides més importants de l’obra. En aquest sentit els elements principals a l’hora de 
confeccionar aquest Pla de Control, han estat: 
 

1. Paviments. 
2. Formigons i acers estructurals. 

 
Pel que respecta a la resta de materials prefabricats, confirmats, etc., fabricats fora de 
l’obra, aquests hauran de tenir el seu corresponent certificat de qualitat i estar 
convenientment homologats pel subministrador, en cas contrari s’hauran de realitzar els 
assaigs que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
 
 
5. CRITERIS GENERALS DEL PRESSUPOST DEL PCQ 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment 
exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions 
de tipus general: 
 
 
 



 
Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 17 – PLA DE CONTROL DE QUALITAT. MEMÒRIA 

- 3 - 

 

1. No s’han previst assaigs 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 aquest pla. 

 
2. Alhora 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, tal i com es preveu en aquest 
pla, a càrrec del contractista. 

 
3. En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 

responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en 
aquest pla. 

 
4. S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de 

ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 
d’identificació. En cas que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-
97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments 
utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si algun dels 
ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el 
proveïment de formigó d’aquesta planta. 

 
5. El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en l’amidament. Si durant 

l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més 
assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte 
justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar 
un ritme d’execució més lent del previst. 

 
El pressupost del 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 
a les diferents activitats es realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma proporcional als 
amidaments de les partides associades. 
 
 
6. IMPORT DEL PLA DE CONTROL 
 
Per realitzar el pressupost del present Pla de Control de Qualitat s’ha tingut en 
consideració el Banc de Criteris d’Obres de 2011 i les llistes de preus de referència. 
 
Tenint en consideració que l’import total del Pressupost General de l’Obra (PEC sense 
IVA) puja a la quantitat de 1.041.714,76 €, i que l’import total dels treballs de Control 
de Qualitat (PEC sense IVA) puja a la quantitat de 18.602,76 €,  
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Operacions de Control Planejament Data: 11/02/2011 Pàgina: 1

Pla de control de Qualitat de l'estació d'autobusos de Torroella de Montgrí.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Obra 01 DDR   
Capítol 01 OBRA CIVIL   
Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES   
Apartat 01 MOVIMENT DE TERRES   

G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 58)   3.250,000 m2

Tipus de Control: Materials

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 2.500,000 M3 0,4000   

Tipus de Control: Execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

10,00 12,66 126,60 5 2.500,000 M2 1,0000   

G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 59)   4.886,107 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 5.000,000 M3 1,0000   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 5.000,000 M3 1,0000   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1,00 44,43 44,43 1 5.000,000 M3 1,0000   
103-500 o NLT 107
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J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

3,00 59,84 179,52 1 2.000,000 M3 1,0000   

J03D9209 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 103-502

1,00 111,02 111,02 1 5.000,000 M3 1,0000   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 67,65 67,65 1 5.000,000 M3 1,0000   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000   

J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 73,94 73,94 1 5.000,000 M3 1,0000   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 5.000,000 M3 1,0000   

J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601

1,00 86,92 86,92 1 5.000,000 M3 1,0000   

Tipus de Control: Execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 2.000,000 M2 0,4000   

 

Obra 01 DDR   
Capítol 01 OBRA CIVIL   
Subcapítol 03 FERMS I PAVIMENTS   
Apartat 01 FERMS I PAVIMENTS   

G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 73)   132,750 m3

Tipus de Control: Materials
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J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 750,000 M3 1,0000   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 1.500,000 M3 1,0000   

J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 1,00 33,50 33,50 1 750,000 M3 1,0000   

J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 750,000 M3 1,0000   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 100,94 100,94 1 4.500,000 M3 1,0000   

J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300

1,00 7,48 7,48 1 750,000 M3 1,0000   

J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma NLT 149

1,00 70,64 70,64 1 4.500,000 M3 1,0000   

J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 358

1,00 28,54 28,54 1 2.250,000 M3 1,0000   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 4.500,000 M3 1,0000   

J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 1,00 37,09 37,09 1 4.500,000 M3 1,0000   

J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 1,00 30,37 30,37 1 1.500,000 M3 1,0000   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 1.000,000 M2 3,3300   
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J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 1.000,000 M2 3,3300   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 1.000,000 M2 3,3300   

G4BCMG01 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manupulada a taller ME 15x15 Ø10-10 B500 SD 6x2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses. (P - 69)   30,000 m2

Tipus de Control: Materials

J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-092

1,00 229,07 229,07 1 2.000,000 M2 1,0000   

G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell (P - 82)   560,000 m2

Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0007   

J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 130

1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0007   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0007   

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0007   

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0007   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material 1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0007   
bituminós, segons la norma NLT 124

Pla de control de Qualitat de l'estació d'autobusos de Torroella de Montgrí.



PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 11/02/2011 Pàgina: 5

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0007   

J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0007   

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0007   

J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141

1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0007   

J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0007   

Tipus de Control: Execució

J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 2,00 66,64 133,28 1 500,000 M2 1,1667   

G9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 80)   77,280 t

Tipus de Control: Materials

J03H2L02 Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una mostra de granulat, segons la norma
NLT 313-87

1,00 91,52 91,52 Si 1 0,000 1,0000   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90

1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0001   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90

1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0001   

J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència 1,00 125,57 125,57 1 600,000 T 1,0001   
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168
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J9H1630D 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

1,00 215,74 215,74 1 5.000,000 T 1,0001   

JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 6,9400   

Tipus de Control: Execució

J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90

1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 1,0001   

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 2,00 15,83 31,66 1 40,000 T 1,0001   

J9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
NLT 335-87

2,00 24,68 49,36 1 1,000 HM 0,0208   

G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 81)   4,019 t

Tipus de Control: Materials

J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 58,60 58,60 1 250,000 T 1,0000   

J0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 1,00 50,01 50,01 1 250,000 T 1,0000   

J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 125

1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000   

J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125

1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000   

J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122

1,00 44,76 44,76 1 250,000 T 1,0000   

Pla de control de Qualitat de l'estació d'autobusos de Torroella de Montgrí.
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J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 130

1,00 88,44 88,44 1 250,000 T 1,0000   

J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000   

J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 1,00 51,78 51,78 1 250,000 T 1,0000   

J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 182

1,00 93,57 93,57 1 250,000 T 1,0000   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

1,00 68,48 68,48 1 250,000 T 1,0000   

J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131

1,00 76,14 76,14 1 250,000 T 1,0000   

J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127

1,00 52,90 52,90 1 250,000 T 1,0000   

J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185

1,00 51,90 51,90 1 250,000 T 1,0000   

J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2

1,00 317,78 317,78 1 250,000 T 1,0000   

 

Obra 01 DDR   
Capítol 01 OBRA CIVIL   
Subcapítol 04 DRENATGE   
Apartat 01 DRENATGE   

G9GA0006 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en   22,500 m3
fresc i totes les feines adients (P - 79)
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Tipus de Control: Materials

J060770A 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

1,00 92,04 92,04 Si 1 50,000 M3 1,0000   

JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000   

Tipus de Control: Execució

J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 1.750,000 M2 4,0000   

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 60)

  132,550 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) 1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000   
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

Pla de control de Qualitat de l'estació d'autobusos de Torroella de Montgrí.
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J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 0,4000   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 150,000 M2 0,4000   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 0,4000   

GD7FX002 Canalització amb tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal,, unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà, colocat en el fons de la rasa i formigonat. (P - 100)   135,000 m

Tipus de Control: Materials

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 1,00 55,46 55,46 Si 1 0,000 1,0000   

JFA1410A Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 1452-2

1,00 98,38 98,38 Si 1 0,000 1,0000   

GD7FX001 Canalització amb tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal,, unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà, colocat en el fons de la rasa i formigonat. (P - 99)   27,782 m

Tipus de Control: Materials

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 1,00 55,46 55,46 Si 1 0,000 1,0000   

Pla de control de Qualitat de l'estació d'autobusos de Torroella de Montgrí.
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JFA1410A Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 1452-2

1,00 98,38 98,38 Si 1 0,000 1,0000   

GD7F6375 Canalització amb tub de  PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment (per formigonar), unió elàstica amb masilla adhesiva
de poliuretà, colocat en el fons de la rasa i formigonat. (P - 95)

  73,000 m

Tipus de Control: Materials

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 1,00 55,46 55,46 Si 1 0,000 1,0000   

JFA1410A Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 1452-2

1,00 98,38 98,38 Si 1 0,000 1,0000   

GD7F7575 Canalització amb tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment (per formigonar), unió elàstica amb masilla adhesiva
de poliuretà, colocat en el fons de la rasa i formigonat. (P - 96)

  106,214 m

Tipus de Control: Materials

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 1,00 55,46 55,46 Si 1 0,000 1,0000   

JFA1410A Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 1452-2

1,00 98,38 98,38 Si 1 0,000 1,0000   

GD7FA575 Canalització amb tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal, de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment (per formigonar), unió elàstica amb masilla adhesiva
de poliuretà, colocat en el fons de la rasa i formigonat. (P - 97)

  65,700 m

Tipus de Control: Materials

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 1,00 55,46 55,46 Si 1 0,000 1,0000   

Pla de control de Qualitat de l'estació d'autobusos de Torroella de Montgrí.
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JFA1410A Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 1452-2

1,00 98,38 98,38 Si 1 0,000 1,0000   

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

1,00 177,47 177,47 Si 1 0,000 1,0000   

GD7FC575 Canalització amb tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal, de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment (per formigonar), unió elàstica amb masilla adhesiva
de poliuretà, colocat en el fons de la rasa i formigonat. (P - 98)

  16,747 m

Tipus de Control: Materials

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 1,00 55,46 55,46 Si 1 0,000 1,0000   

JFA1410A Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 1452-2

1,00 98,38 98,38 Si 1 0,000 1,0000   

JFA19D01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès
entre 400 i 600 mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

1,00 221,81 221,81 Si 1 0,000 1,0000   

 

Obra 01 DDR   
Capítol 01 OBRA CIVIL   
Subcapítol 05 TANCAMENT PERIMETRAL   
Apartat 02 MUR MITJERA   

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 68)   3.097,390 kg

Tipus de Control: Materials

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, 0,00 26,69 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000   
segons la norma UNE 36-068

Pla de control de Qualitat de l'estació d'autobusos de Torroella de Montgrí.
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1

0,00 39,35 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068

0,00 14,98 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000   

G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 67)   63,106 m3

Tipus de Control: Materials

J060770A 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

2,00 92,04 184,08 1 50,000 M3 1,0000   

JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000   

 

Obra 01 DDR   
Capítol 01 OBRA CIVIL   
Subcapítol 05 TANCAMENT PERIMETRAL   
Apartat 03 TANCA PERIMETRAL   

GAR1U010 Tancament exterior d'1,6 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 84)   124,500 m

Tipus de Control: Materials

JA11SM0M Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE_EN
10-218-1

1,00 33,88 33,88 Si 1 0,000 1,5000   

JA11TM0N Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre 1,00 28,08 28,08 Si 1 0,000 1,5000   
dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223
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Obra 01 DDR   
Capítol 02 EDIFICACIÓ   
Subcapítol 01 SISTEMA ESTRUCTURAL   
Apartat 01 FONAMENTS   

G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 66)   34,240 m3

Tipus de Control: Materials

J060770A 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

1,00 92,04 92,04 1 50,000 M3 1,0000   

JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000   

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 68)   6.304,200 kg

Tipus de Control: Materials

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068

1,00 26,69 26,69 1 40.000,000 KG 1,0000   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1

1,00 39,35 39,35 1 40.000,000 KG 1,0000   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068

1,00 14,98 14,98 1 40.000,000 KG 1,0000   

G3E5U125 Execució de piló de diàmetre 45 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de barrina, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant,  374,000 m
formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 62)
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Tipus de Control: Materials

J060770A 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

3,00 92,04 276,12 1 50,000 M 0,3150   

JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 0,1900   

Tipus de Control: Execució

J3V11A01 Comprovació de la integritat estructural de pilons i mòduls de pantalla mitjançant assaig sònic,
segons la norma ASTM D 5882

1,00 33,31 33,31 Si 1 0,000 1,0000   

 

Obra 01 DDR   
Capítol 02 EDIFICACIÓ   
Subcapítol 01 SISTEMA ESTRUCTURAL   
Apartat 02 ESTRUCTURA MARQUESINA I EDIFICI   

G440U010 Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 65)

  88.722,022 kg

Tipus de Control: Materials

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A

45,00 40,41 1.818,45 1 2.000,000 KG 1,0000   

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 14,00 143,65 2.011,10 1 6.666,000 KG 1,0000   
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

5,00 119,14 595,70 1 20.000,000 KG 1,0000   

J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1

1,00 13,06 13,06 Si 1 0,000 1,0000   

J441C007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x40 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1

1,00 23,40 23,40 Si 1 0,000 0,0010   

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 1,00 12,94 12,94 Si 1 0,000 1,0000   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

45,00 36,25 1.631,25 1 2.000,000 KG 1,0000   

J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 67,00 15,14 1.014,38 1 100,000 M2 0,0750   

Tipus de Control: Execució

J441B007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x24 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1

1,00 22,62 22,62 1 100,000 U 0,0010   

J441D00S Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 9,00 24,67 222,03 1 10,000 U 0,0010   

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 45,00 15,32 689,40 1 2.000,000 KG 1,0000   

 

Obra 01 DDR   
Capítol 03 INSTAL·LACIONS   
Subcapítol 01 AIGUA   
Apartat 01 OBRA CIVIL   

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i   19,940 m3
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 60)
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Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000   

J03D9209 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 103-502

0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 0,4000   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 150,000 M2 0,4000   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 0,4000   

G9GA0006 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en   0,900 m3
fresc i totes les feines adients (P - 79)
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Tipus de Control: Materials

J060770A 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

0,00 92,04 0,00 Si 1 50,000 M3 1,0000   

JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000   

Tipus de Control: Execució

J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 1.750,000 M2 4,0000   

 

Obra 01 DDR   
Capítol 03 INSTAL·LACIONS   
Subcapítol 02 ELECTRICITAT   
Apartat 01 OBRA CIVIL   

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 60)

  47,040 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   
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J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000   

J03D9209 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 103-502

0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 0,4000   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 150,000 M2 0,4000   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 0,4000   

GG22U090 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari (P - 107)

  168,000 m

Tipus de Control: Materials

JTG2U002 Recepció i assaig de tubs flexibles per canalitzacions i emissó d'informe per quadruplicat segons
normes UNE 20-324, UNE-EN 50-086, UNE-EN 60-423, DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320,DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec ...

1,00 270,11 270,11 1 3.100,000 M 1,0000   
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Tipus de Control: Execució

JTG2U003 Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics flexibles per canalitzacions i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, REBT i
d'acord amb el plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat

1,00 146,90 146,90 1 3.100,000 M 1,0000   

 

Obra 01 DDR   
Capítol 03 INSTAL·LACIONS   
Subcapítol 02 ELECTRICITAT   
Apartat 04 POSADA A TERRA   

GG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 108)   323,150 m

Tipus de Control: Materials

JTG3U002 Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022,
UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313

0,00 246,43 0,00 1 90.000,000 M 1,0000   

JTG3U008 Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE
21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313

0,00 123,21 0,00 1 90.000,000 M 1,0000   

JTG3U00A Recepció i assaig d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat segons
normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de
qualitat

1,00 236,95 236,95 1 90.000,000 M 1,0000   
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Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Apartat 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 22)

86,92 1,000 86,92

2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 16)

32,54 1,000 32,54

3 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 15) 73,94 1,000 73,94

4 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 13)

67,65 1,000 67,65

5 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 103-502 (P - 8)

111,02 1,000 111,02

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 7)

59,84 4,000 239,36

7 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 6)

44,43 1,000 44,43

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 3)

33,50 1,000 33,50

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)

26,46 1,000 26,46

10 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 18)

12,66 15,000 189,90

11 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 14)

35,72 1,000 35,72

TOTAL Apartat 01.01.02.01 941,44

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 03 FERMS I PAVIMENTS

Apartat 01 FERMS I PAVIMENTS

1 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 70)

125,57 1,000 125,57

2 J03H2L02 U Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una mostra de
granulat, segons la norma NLT 313-87 (P - 23)

91,52 1,000 91,52

3 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90 (P - 71)

67,00 1,000 67,00

4 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 46)

317,78 1,000 317,78

5 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 40)

51,90 1,000 51,90

6 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland,
vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
127 (P - 39)

52,90 1,000 52,90

7 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 38)

76,14 1,000 76,14

euros
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8 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 37)

68,48 2,000 136,96

9 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 182 (P - 34)

93,57 1,000 93,57

10 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 33)

51,78 1,000 51,78

11 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
32)

87,04 2,000 174,08

12 J9V1310L U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma NLT 335-87 (P - 75)

24,68 2,000 49,36

13 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

26,46 1,000 26,46

14 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 69)

36,04 1,000 36,04

15 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 141 (P - 44)

47,76 1,000 47,76

16 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 - 72)

215,74 1,000 215,74

17 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 87) 505,65 1,000 505,65

18 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 24)

58,60 1,000 58,60

19 J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 124 (P - 26)

50,01 1,000 50,01

20 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 125 (P - 27)

48,74 1,000 48,74

21 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 49)

59,05 1,000 59,05

22 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 51)

99,93 2,000 199,86

23 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 28)

48,74 1,000 48,74

24 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 29)

44,76 1,000 44,76

25 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma NLT 130 (P - 30)

88,44 2,000 176,88

26 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 31)

87,04 1,000 87,04

27 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 68)

41,33 1,000 41,33

28 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 19)

115,91 1,000 115,91

29 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 3)

33,50 1,000 33,50

30 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 4)

33,50 1,000 33,50

31 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 5)

20,85 1,000 20,85

32 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 7)

59,84 1,000 59,84

33 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 9)

100,94 1,000 100,94

euros
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34 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 10)

7,48 1,000 7,48

35 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 149
(P - 11)

70,64 1,000 70,64

36 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 12)

28,54 1,000 28,54

37 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 14)

35,72 1,000 35,72

38 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 20)

37,09 1,000 37,09

39 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 21)

30,37 1,000 30,37

40 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 17)

10,66 1,000 10,66

41 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 74)

66,64 2,000 133,28

42 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 18)

12,66 5,000 63,30

43 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 (P -
45)

65,07 1,000 65,07

44 J060770A 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 -
47)

92,04 8,000 736,32

45 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE 36-092 (P - 57)

229,07 1,000 229,07

46 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 50)

77,69 2,000 155,38

47 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 25)

33,86 1,000 33,86

48 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 35)

30,92 1,000 30,92

49 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 36)

68,48 1,000 68,48

50 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 41)

45,27 1,000 45,27

51 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 140 (P - 42)

43,66 1,000 43,66

52 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 43)

33,20 1,000 33,20

53 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 73)

15,83 2,000 31,66

TOTAL Apartat 01.01.03.01 5.189,73

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 04 DRENATGE

Apartat 01 DRENATGE

1 JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de
tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 (P - 79)

98,38 6,000 590,28

euros
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2 JFA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma
UNE_EN 1452-2 (P - 78)

55,46 6,000 332,76

3 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 80)

177,47 1,000 177,47

4 J060770A 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 -
47)

92,04 1,000 92,04

5 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 6)

44,43 1,000 44,43

6 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 81)

221,81 1,000 221,81

7 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 49)

59,05 1,000 59,05

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)

26,46 1,000 26,46

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 3)

33,50 1,000 33,50

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 7)

59,84 1,000 59,84

11 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 103-502 (P - 8)

111,02 1,000 111,02

12 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 14)

35,72 1,000 35,72

13 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 16)

32,54 1,000 32,54

14 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 17)

10,66 1,000 10,66

15 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 18)

12,66 5,000 63,30

16 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 19)

115,91 1,000 115,91

17 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 87) 505,65 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.01.04.01 2.006,79

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 05 TANCAMENT PERIMETRAL

Apartat 02 MUR MITJERA

1 J060770A 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 -
47)

92,04 2,000 184,08

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56)

26,69 0,000 0,00

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 59)

14,98 0,000 0,00

euros
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4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 87) 505,65 0,000 0,00

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1  (P - 58)

39,35 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.01.05.02 184,08

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 05 TANCAMENT PERIMETRAL

Apartat 03 TANCA PERIMETRAL

1 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons la norma UNE_EN 10-218-1 (P - 76)

33,88 1,000 33,88

2 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la
norma UNE_EN 10223 (P - 77)

28,08 1,000 28,08

TOTAL Apartat 01.01.05.03 61,96

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 02 EDIFICACIÓ

Subcapítol 01 SISTEMA ESTRUCTURAL

Apartat 01 FONAMENTS

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1  (P - 58)

39,35 1,000 39,35

2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 87) 505,65 0,000 0,00

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56)

26,69 1,000 26,69

4 J3V11A01 U Comprovació de la integritat estructural de pilons i mòduls de pantalla
mitjançant assaig sònic, segons la norma ASTM D 5882 (P - 60)

33,31 1,000 33,31

5 J060770A 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 -
47)

92,04 4,000 368,16

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 59)

14,98 1,000 14,98

TOTAL Apartat 01.02.01.01 482,49

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 02 EDIFICACIÓ

Subcapítol 01 SISTEMA ESTRUCTURAL

Apartat 02 ESTRUCTURA MARQUESINA I EDIFICI

1 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 53)

143,65 14,000 2.011,10

2 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 52)

40,41 45,000 1.818,45

euros
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3 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la
norma UNE 14-612 (P - 63)

24,67 9,000 222,03

4 J441B007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb
pel.lícula de 10x24 cm i classificació , segons la norma UNE-EN
12517-1 (P - 61)

22,62 1,000 22,62

5 J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb
pel.lícula de 10x40 cm i classificació , segons la norma UNE-EN
12517-1 (P - 62)

23,40 1,000 23,40

6 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 64)

15,32 45,000 689,40

7 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 66)

36,25 45,000 1.631,25

8 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 65)

12,94 1,000 12,94

9 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 55)

13,06 1,000 13,06

10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 54)

119,14 5,000 595,70

11 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 67)

15,14 67,000 1.014,38

TOTAL Apartat 01.02.01.02 8.054,33

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 02 EDIFICACIÓ

Subcapítol 02 SISTEMA D'ENVOLVENT SOTA RASANT

Apartat 01 SOLERES I PAVIMENTS

1 J0607F0A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura
i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de
15x15x15cm, 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 - 48)

99,87 1,000 99,87

TOTAL Apartat 01.02.02.01 99,87

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 AIGUA

Apartat 01 OBRA CIVIL

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)

26,46 0,000 0,00

2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 87) 505,65 0,000 0,00

3 J060770A 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 -
47)

92,04 0,000 0,00

4 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 49)

59,05 1,000 59,05

5 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 19)

115,91 1,000 115,91

6 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 18)

12,66 5,000 63,30

euros
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7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 17)

10,66 1,000 10,66

8 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 16)

32,54 0,000 0,00

9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 14)

35,72 0,000 0,00

10 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 103-502 (P - 8)

111,02 0,000 0,00

11 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 7)

59,84 1,000 59,84

12 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 3)

33,50 0,000 0,00

13 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 6)

44,43 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.03.01.01 308,76

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 ELECTRICITAT

Apartat 01 OBRA CIVIL

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 7)

59,84 1,000 59,84

2 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 6)

44,43 0,000 0,00

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 3)

33,50 0,000 0,00

4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)

26,46 0,000 0,00

5 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 19)

115,91 1,000 115,91

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 14)

35,72 0,000 0,00

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 16)

32,54 0,000 0,00

8 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 103-502 (P - 8)

111,02 0,000 0,00

9 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 18)

12,66 5,000 63,30

10 JTG2U002 U Recepció i assaig de tubs flexibles per canalitzacions i emissó
d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20-324, UNE-EN
50-086, UNE-EN 60-423, DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320,DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec ... (P - 82)

270,11 1,000 270,11

11 JTG2U003 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics flexibles
per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes
DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, REBT i d'acord amb el plec de
presc. tèc. i la memòria de qualitat (P - 83)

146,90 1,000 146,90

12 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 17)

10,66 1,000 10,66

euros
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PRESSUPOST * Data: 11/02/11 Pàg.: 8

TOTAL Apartat 01.03.02.01 666,72

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 ELECTRICITAT

Apartat 03 DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA

1 JTG3U002 U Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431,
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143,
UNE_EN 50267 i UNE 21-313 (P - 84)

246,43 1,000 246,43

2 JTG3U008 U Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de
cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432,
UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267
i UNE 21-313 (P - 85)

123,21 1,000 123,21

TOTAL Apartat 01.03.02.03 369,64

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 ELECTRICITAT

Apartat 04 POSADA A TERRA

1 JTG3U002 U Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431,
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143,
UNE_EN 50267 i UNE 21-313 (P - 84)

246,43 0,000 0,00

2 JTG3U00A U Recepció i assaig d'elements per a fixació de cables i emissió
d'informe per quadruplicat segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 86)

236,95 1,000 236,95

3 JTG3U008 U Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de
cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432,
UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267
i UNE 21-313 (P - 85)

123,21 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.03.02.04 236,95

(*) Branques incompletes

euros
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Pla de Control de Qualitat de La estació de autobusos de Torroella de Montgrí

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/02/11 Pàg.: 1

J
J0 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
J03 ASSAIGS DE GRANULATS
J03D ASSAIGS DE SÒLS
_____________________________________________________________________________________________________________

J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104 26,46 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 26,46 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

33,50 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 33,50 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 20,85 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT
107

44,43 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108

59,84 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

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 103-502

111,02 €

(CENT ONZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502

100,94 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/02/11 Pàg.: 2

J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 149

70,64 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
NLT 358

28,54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 67,65 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204

35,72 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 73,94 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 32,54 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 10,66 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1

12,66 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 115,91 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 37,09 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/02/11 Pàg.: 3

J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 30,37 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 86,92 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

J03H ASSAIGS DE GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
_____________________________________________________________________________________________________________

J03H2L02 U Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 313-87 91,52 €

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

J05 ASSAIGS D'AGLOMERATS I CONGLOMERANTS
J055 ASSAIGS DE LLIGANTS HIDROCARBONATS
_____________________________________________________________________________________________________________

J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 58,60 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 50,01 €

(CINQUANTA EUROS AMB UN CENTIMS)

J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 125

48,74 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125

48,74 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 122 44,76 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 130 88,44 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 87,04 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)



Pla de Control de Qualitat de La estació de autobusos de Torroella de Montgrí

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/02/11 Pàg.: 4

J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT-126/84

87,04 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 51,78 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 182 93,57 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
194

30,92 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 139 68,48 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 124

68,48 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 131

76,14 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 127

52,90 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

J056 ASSAIGS DE LLIGANTS HIDROCARBONATS II
_____________________________________________________________________________________________________________

J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula fina, segons la
norma NLT 185

51,90 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 138 45,27 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 43,66 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 33,20 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa
aniònica, segons la norma NLT 141

47,76 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica,
segons la norma NLT 144

65,07 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i
12606-2

317,78 €

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

J06 ASSAIGS DE FORMIGONS
J060 ASSAIGS DE FORMIGONS
_____________________________________________________________________________________________________________

J060770A 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

92,04 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

J0607F0A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

99,87 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 59,05 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-7

77,69 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

99,93 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

J0B ASSAIGS D'ACER EN PERFILS O BARRES
J0B1 ASSAIGS D'ACER EN PERFILS
_____________________________________________________________________________________________________________

J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A 40,41 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 143,65 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

119,14 €

(CENT DINOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 13,06 €

(TRETZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

J0B2 ASSAIGS D'ACER PER A ARMADURES ACTIVES I PASSIVES
_____________________________________________________________________________________________________________

J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068

26,69 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-092

229,07 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1

39,35 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068

14,98 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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J3 ASSAIGS DE MATERIALS PER A FONAMENTS I CONTENCIONS
J3V PROVES DE FONAMENTS
J3V1 PROVES DE FONAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

J3V11A01 U Comprovació de la integritat estructural de pilons i mòduls de pantalla mitjançant assaig sònic, segons la norma
ASTM D 5882

33,31 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

J4 ASSAIGS D'ESTRUCTURES I DE MATERIALS PER A ESTRUCTURES
J44 ASSAIGS D'ESTRUCTURES D'ACER
J441 ASSAIGS D'ESTRUCTURES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

J441B007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x24 cm i classificació ,
segons la norma UNE-EN 12517-1

22,62 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x40 cm i classificació ,
segons la norma UNE-EN 12517-1

23,40 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 24,67 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 15,32 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

J8 ASSAIGS DE REVESTIMENT I MATERIALS PER A REVESTIMENTS
J89 ASSAIGS DE MATERIALS PER A PINTURES I REVOBRIMENTS PROTECTORS
J89X ASSAIGS DE RECOBRIMENTS PROTECTORS METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 12,94 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461

36,25 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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J89Z ASSAIGS DE PINTURES, PASTES I VERNISSOS
_____________________________________________________________________________________________________________

J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 15,14 €

(QUINZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

J9 ASSAIGS DE PAVIMENTS I PECES PER A PAVIMENTS
J9H ASSAIGS DE MESCLES BITUMINOSES
J9H1 ASSAIGS DE MESCLES BITUMINOSES
_____________________________________________________________________________________________________________

J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164-90 41,33 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 36,04 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall)
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168

125,57 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 168-90

67,00 €

(SEIXANTA-SET EUROS)

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

215,74 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 15,83 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 66,64 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

J9V PROVES DE PAVIMENTS
J9V1 PROVES DE PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

J9V1310L U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335-87 24,68 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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JA ASSAIGS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
JA1 ASSAIGS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
JA11 ASSAIGS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
_____________________________________________________________________________________________________________

JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE_EN 10-218-1 33,88 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del
pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223

28,08 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

JF ASSAIGS DE TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
JFA ASSAIGS DE TUBS PVC
JFA1 ASSAIGS DE TUBS PVC
_____________________________________________________________________________________________________________

JFA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 55,46 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE_EN
1452-2

98,38 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim,
segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

177,47 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

221,81 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

JT ASSAIGS DE MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
JTG ASSAIGS D'ELEMENTS PER A ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA
JTG2 ASSAIGS DE TUBS I SAFATES PER A CABLES
_____________________________________________________________________________________________________________

JTG2U002 U Recepció i assaig de tubs flexibles per canalitzacions i emissó d'informe per quadruplicat segons normes UNE
20-324, UNE-EN 50-086, UNE-EN 60-423, DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320,DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord
amb el plec ...

270,11 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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JTG2U003 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics flexibles per canalitzacions i emissió d'informe
per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, REBT i d'acord amb el plec de presc. tèc. i
la memòria de qualitat

146,90 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

JTG3 ASSAIGS DE CABLES I CONDUCTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

JTG3U002 U Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089,
UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313

246,43 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

JTG3U008 U Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE
20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i
UNE 21-313

123,21 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

JTG3U00A U Recepció i assaig d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat segons normes IEC
695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

236,95 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

JZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ASSAGIS
JZ1 DESPLAÇAMENTS D'EQUIPS I PERSONAL
JZ12 DESPLAÇAMENTS A PLANTA ELABORADORA
_____________________________________________________________________________________________________________

JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 505,65 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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Pla de Control de Qualitat de La estació de autobusos de Torroella de Montgrí

RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/02/11 Pàg.: 1

NIVELL 4: Apartat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 0,00

Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 0,00

Apartat 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 941,44

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 941,44

Apartat 01.01.03.01  FERMS I PAVIMENTS 5.189,73

Subcapítol 01.01.03  FERMS I PAVIMENTS 5.189,73

Apartat 01.01.04.01  DRENATGE 2.006,79

Subcapítol 01.01.04  DRENATGE 2.006,79

Apartat 01.01.05.01  PAREDÓ DE BLOCS 0,00

Apartat 01.01.05.02  MUR MITJERA 184,08

Apartat 01.01.05.03  TANCA PERIMETRAL 61,96

Subcapítol 01.01.05  TANCAMENT PERIMETRAL 246,04

Apartat 01.01.06.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00

Apartat 01.01.06.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00

Subcapítol 01.01.06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 0,00

Apartat 01.02.01.01  FONAMENTS 482,49

Apartat 01.02.01.02  ESTRUCTURA MARQUESINA I EDIFICI 8.054,33

Subcapítol 01.02.01  SISTEMA ESTRUCTURAL 8.536,82

Apartat 01.02.02.01  SOLERES I PAVIMENTS 99,87

Subcapítol 01.02.02  SISTEMA D'ENVOLVENT SOTA RASANT 99,87

Apartat 01.02.03.01  COBERTES 0,00

Apartat 01.02.03.02  FAÇANES 0,00

Apartat 01.02.03.03  SOSTRES 0,00

Apartat 01.02.03.04  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR 0,00

Apartat 01.02.03.05  VIDRIERIA 0,00

Apartat 01.02.03.06  PINTURA 0,00

Subcapítol 01.02.03  SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANT 0,00

Apartat 01.03.01.01  OBRA CIVIL 308,76

Apartat 01.03.01.02  OBRA MECÀNICA 0,00

Subcapítol 01.03.01  AIGUA 308,76

Apartat 01.03.02.01  OBRA CIVIL 666,72

Apartat 01.03.02.02  MECANISMES 0,00

Apartat 01.03.02.03  DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA 369,64

Apartat 01.03.02.04  POSADA A TERRA 236,95

Apartat 01.03.02.05  QUADRES ELÈCTRICS 0,00

Apartat 01.03.02.07  IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 0,00

Subcapítol 01.03.02  ELECTRICITAT 1.273,31

Apartat 01.03.06.01  SANEJAMENT 0,00

Subcapítol 01.03.06  SANEJAMENT 0,00

Apartat 01.04.01.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Subcapítol 01.04.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Apartat 01.04.02.01  SEGURETAT VIAL 0,00

Subcapítol 01.04.02  SEGURETAT VIÀRIA 0,00

Apartat 01.04.04.01  ALTRES 0,00

Subcapítol 01.04.04  ALTRES 0,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/02/11 Pàg.: 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.602,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 0,00

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 941,44

Subcapítol 01.01.03  FERMS I PAVIMENTS 5.189,73

Subcapítol 01.01.04  DRENATGE 2.006,79

Subcapítol 01.01.05  TANCAMENT PERIMETRAL 246,04

Subcapítol 01.01.06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 0,00

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 8.384,00

Subcapítol 01.02.01  SISTEMA ESTRUCTURAL 8.536,82

Subcapítol 01.02.02  SISTEMA D'ENVOLVENT SOTA RASANT 99,87

Subcapítol 01.02.03  SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANT 0,00

Capítol 01.02  EDIFICACIÓ 8.636,69

Subcapítol 01.03.01  AIGUA 308,76

Subcapítol 01.03.02  ELECTRICITAT 1.273,31

Subcapítol 01.03.06  SANEJAMENT 0,00

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 1.582,07

Subcapítol 01.04.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Subcapítol 01.04.02  SEGURETAT VIÀRIA 0,00

Subcapítol 01.04.04  ALTRES 0,00

Capítol 01.04  PARTIDES PROPORCIONALS 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.602,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 8.384,00

Capítol 01.02  EDIFICACIÓ 8.636,69

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 1.582,07

Capítol 01.04  PARTIDES PROPORCIONALS 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri 18.602,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.602,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PCQ Estació d'autobusos de Torroella de Montgri 18.602,76

18.602,76

euros
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2 

 

 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els següents bancs de preus, 
realitzats amb els costos de mà d’obra, maquinaria i materials de mercat: 
 

1. Obra Civil: Banc de preus ITEC 2011: 
2. Edificació i instal·lacions: Banc de preus ITEC 2011 

 
 
 
2. COEFICIENT DE COSTOS INDIRECTES 
 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del ... 5,00% 

 

Amt tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 
5,0%, tal i com queda reflectit a la justificació de preus. 
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APÈNDIX 1. LLISTATS DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 1

MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A011 ENCARREGATS I CAPS DE COLLA
_____________________________________________________________________________________________________________

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,99000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,99000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,99000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,36000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,99000 €

A0128000 h Oficial 1a polidor 21,99000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 22,36000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,37000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,34000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 22,72000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,72000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 22,72000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0133000 h Ajudant encofrador 19,53000 €



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,53000 €

A0135000 h Ajudant soldador 19,60000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 19,53000 €

A013A000 h Ajudant fuster 19,68000 €

A013F000 h Ajudant manyà 19,60000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 19,50000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,50000 €

A013J000 h Ajudant lampista 19,50000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 18,39000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 3

MAQUINARIA

_____________________________________________________________________________________________________________

C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
_____________________________________________________________________________________________________________

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadora 69,21000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 4

MAQUINARIA

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 71,58000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
_____________________________________________________________________________________________________________

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 5

MAQUINARIA

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 151,25000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,72000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 75,97000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C17A PLANTES ELABORADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 90,77000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C1B MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0 MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
_____________________________________________________________________________________________________________

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 37,92000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
_____________________________________________________________________________________________________________

C2003000 h Remolinador mecànic 5,07000 €



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 6

MAQUINARIA

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €

C2007000 h Polidora 2,42000 €

C2009000 h Abrillantadora 1,85000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,10000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,55000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

C3 MAQUINÀRIA PER A FONAMENTS I CONTENCIONS
C3H EQUIPS PER A FONAMENTS ESPECIALS
C3H1 EQUIPS PER A EXECUCIÓ D'INJECCIONS PROFUNDES I MICROPILONS
_____________________________________________________________________________________________________________

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

200,57000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

CZ MAQUINÀRIA ESPECIAL
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ11 GRUPS ELECTRÒGENS
_____________________________________________________________________________________________________________

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ12 COMPRESSORS
_____________________________________________________________________________________________________________

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B031 SORRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,25000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B033 GRAVES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,03000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B037 TOT-U
_____________________________________________________________________________________________________________

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B039 GRANULATS PER A PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0391110 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment SC40 16,91000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03D TERRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,33000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03E ARGILES EXPANDIDES
_____________________________________________________________________________________________________________

B03E1480 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3, en sacs 93,02000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,69000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 97,65000 €

B0519302 t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 104,96000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €

B051Z022 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B052 GUIXOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,51000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
_____________________________________________________________________________________________________________

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A BEURADES
_____________________________________________________________________________________________________________

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,28000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B060U110 m3 Formigó de HM-15 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,72000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 79,64000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,07000 €

B060X001 m3 Formigó HM-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,42000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
_____________________________________________________________________________________________________________

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

52,07000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
_____________________________________________________________________________________________________________

B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E

80,44000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,29000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B071Z001 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/cm3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

110,92000 €
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B071Z005 m3 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 43,52000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B08 ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B08A PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
_____________________________________________________________________________________________________________

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 2,90000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B09 ADHESIUS
B091 ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 4,49000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 1,63000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A3 CLAUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 1,42000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A4 VISOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,02000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A5 CARGOLS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,07000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A7 ABRAÇADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,27000 €

B0A75K02 u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 1,31000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

2,29000 €

B0B34237 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 Ø10-10 B500 SD 6x2,2 UNE 36092. 6,93000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CC PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CC3000 m2 Placa de guix laminat de 13 mm de gruix 4,93000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CH PLANXES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CHU336 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color standard amb nervis cada 24 a 28 cm, amb perforació d'un
60%, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2

13,18000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CJ PLANXES D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CJUU10 m2 Plafons de xapa alumini plegada, amb acabat lacat, de 2 mm de gruix, i amplada fins a 60 cm 33,70000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CU TAULERS DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CUU010 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix 5,55000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 TAULONS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 PUNTALS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 TAULERS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0E MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
B0E2 BLOCS DE MORTER DE CIMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

B0E244L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3

1,31000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,24000 €
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B0F1D2A2 u Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,44000 €

B0F1Z001 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FH RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0FH7172 m2 Rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 17,84000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B4 MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,31000 €

B44ZGJB1 u Columna de 14m d'alçada Model Carandini MULTIPLE-14 o equivalent, de secció cilíndrica formada per un sol
tram. Disposa de tres portes de grans dimensions per l'accés als equips. Tres conjunts articulats permeten
col·locar fins a un total de 9 projectors (no inclosos) i orientats en els tres eixos de coordenades. Adornament
superior amb reixetes verticals. Acabat galvanitzat en calent. Fixació mitjançant perns M27 x 900 mm zincats
amb doble torca i arandel·la.

3.954,75000 €

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant 1,11000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B4R MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS
B4R1 MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE
_____________________________________________________________________________________________________________

B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular,
treballat a taller

3,70000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B5 MATERIALS PER A COBERTES
B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZE MATERIALS PER A RÀFECS I VORES LLIURES
_____________________________________________________________________________________________________________

B5ZEUK50 m Materials per a la formació de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de
planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de
subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació

113,78000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
_____________________________________________________________________________________________________________

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,09000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B6 MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6M MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA
B6ME PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA
_____________________________________________________________________________________________________________

B6ME1EC1 m Perfileria d'acer amb perfils horitzontals i verticals vistos amb una inèrcia superior a 1000 cm4, per a composició
de mur cortina, incloses les fixacions a l'estructura

32,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B71 LÀMINES BITUMINOSES
B711 LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
_____________________________________________________________________________________________________________

B711Q090 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2 5,76000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B71 LÀMINES BITUMINOSES
B712 LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
_____________________________________________________________________________________________________________

B712909A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster
de 130 g/m2 i acabat de color estàndard

6,37000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B77 LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
B771 LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE
_____________________________________________________________________________________________________________

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,26000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B7B GEOTÈXTILS
B7B1 GEOTÈXTILS
_____________________________________________________________________________________________________________

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 0,77000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C2 PLANXES DE POLIESTIRÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

B7C23500 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN 13163, de 50 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió i de 1,1 m2K/W de resistència tèrmica, amb les cares llises i amb cantell llis

3,88000 €



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 15

MATERIALS

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,95000 €

B7C2P200 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix 1,54000 €

B7C2U100 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 10 mm de gruix 0,88000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C4 FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA DE VIDRE
_____________________________________________________________________________________________________________

B7C41K20 m2 Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 45 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >=1,15 m2K/W amb paper kraft d'alumini i enquitranat

3,37000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C9 FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
_____________________________________________________________________________________________________________

B7C9GB00 m2 Placa rígida de llana de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 80 mm de gruix 13,09000 €

B7C9GP01 m2 Conducte de fibra de vidre CLIMAVER PLUS o equivalent, de 25 mm d'espesor, 5,64000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J5 SEGELLANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,55000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent 13,83000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,11000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7JZ MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
_____________________________________________________________________________________________________________

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7Z MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z2 EMULSIONS BITUMINOSES
_____________________________________________________________________________________________________________

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,99000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B84A LAMEL.LES METÀL.LIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

B84AHLUX m2 Sostre registrable de lames perfilades dálumini lacat al forn, model Panel Ample 300-L sistema suport, marca
Luxalon de Hunter Douglas.

55,50000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 3,05000 €

B84ZL0J0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de lamel.les horitzontals 3,51000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B89 MATERIALS PER A PINTURES
B89Z PINTURES, PASTES I ESMALTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,71000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8K ESCOPIDORS
B8K9 ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

B8K9U001 m Escopidor de planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament com a maxim, amb
dos plecs

8,35000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

B8ZA8200 kg Vernís protector antigraffitti de dos components 17,53000 €

B8ZAK000 kg Imprimació antigraffitti adherent 15,93000 €

B8ZAW000 kg Producte decapant desincrustador genèric 18,07000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZB PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,27000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B965 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
_____________________________________________________________________________________________________________

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,44000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

B97 MATERIALS PER A RIGOLES
B974 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
_____________________________________________________________________________________________________________

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,16000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B98 GUALS DE PECES ESPECIALS
B981 PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS
_____________________________________________________________________________________________________________

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 96,06000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9C MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA
B9C1 TERRATZO LLIS
_____________________________________________________________________________________________________________

B9C12421 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior normal 11,29000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9C MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA
B9CZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
_____________________________________________________________________________________________________________

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,79000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 PANOTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B9E1X001 m2 Rajola hidràulica blanca tipus Pirelli o equivalent pulida i amb 10 estries de 30x300x3 cm. 10,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9G MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
B9GZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

B9GZ1200 t Pols de quars de color 1.444,68000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
_____________________________________________________________________________________________________________

B9H11B61 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

50,91000 €
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B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

26,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9X JUNTS PAVIMENTS FORMIGÓ
B9X0 JUNTS PAVIMENTS FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

B9X0X001 m Junt tridimensional model JRI+4. 3,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAN BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS
BAN5 BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES
_____________________________________________________________________________________________________________

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 4,30000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAN BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS
BANZ ACCESSORIS DELS BASTIMENTS DE BASE
_____________________________________________________________________________________________________________

BANZ1120 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de balconera 5,22000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAP BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS
BAPF BASTIMENTS D'ACER PER A PORTES INTERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BAPFU070 u Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, d'amplada ajustable de 76 fins a 130 mm, per una llum de
pas de 160x205 cm

89,60000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAS MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS
BASA PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

BASA81BB u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic 321,07000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAS MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS
BASB PORTES TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES
_____________________________________________________________________________________________________________

BASB9010 m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, per a un buit d'obra <=3 m2 363,62000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 SENYALS
_____________________________________________________________________________________________________________

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport 57,58000 €
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BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport 97,14000 €

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport

119,59000 €

BBM1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

132,71000 €

BBM1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

394,27000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
_____________________________________________________________________________________________________________

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BBP MATERIALS PER A TANCAMENTS EXTERIORS
BBP1 TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC
_____________________________________________________________________________________________________________

BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre 3,06000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BBP MATERIALS PER A TANCAMENTS EXTERIORS
BBPZ MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle 9,34000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 VIDRES PLANS
BC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
_____________________________________________________________________________________________________________

BC151C00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent

47,11000 €

BC151D00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent

53,44000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BC1 VIDRES PLANS
BC1H VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR ANTIBALA
_____________________________________________________________________________________________________________

BC1H1G10 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar antibala incolor, amb classificació de resistència a l'impacte
de projectils lleugers A-00, amb lluna de 6 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm

194,45000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BC1 VIDRES PLANS
BC1K MIRALLS
_____________________________________________________________________________________________________________

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 22,56000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD13 TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,23000 €

BD13139B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5
m, per a encolar

1,40000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

3,65000 €

BD13179B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària
5 m, per a encolar

3,36000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD14 TUBS METÀL.LICS PER A BAIXANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

BD14U001 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D nominal 125 mm i de 0,6 mm de gruix 6,90000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD1Z MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
_____________________________________________________________________________________________________________

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 11,61000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD51 BUNERES
_____________________________________________________________________________________________________________

BD515120 u Bunera sifònica amb cos d'acer inoxidable AISI 304 i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200
mm i de descàrrega vertical de 50 mm de diàmetre

77,16000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
_____________________________________________________________________________________________________________

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVAGUERES I COL·LECTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicolidal amb pefil rígid nevat exteriorment (per
formigonar), amb unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà.

10,30000 €

BD7F7570 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicolidal amb pefil rígid nevat exteriorment (per
formigonar), amb unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà.

11,18000 €

BD7FA570 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicolidal amb pefil rígid nevat exteriorment (per
formigonar), amb unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà.

16,49000 €

BD7FC570 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicolidal amb pefil rígid nevat exteriorment (per
formigonar), amb unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà.

24,82000 €

BD7FX001 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal. 8,42000 €

BD7FX002 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal. 6,25000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
_____________________________________________________________________________________________________________

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 74,42000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 76,74000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
_____________________________________________________________________________________________________________

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t 113,39000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre 5,97000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDGZ MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
_____________________________________________________________________________________________________________

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

BDKZZ500 u Bastiment i tapa per a pericó d'escomesa de residuals, de fosa grisa, C-250, de 585x585x60 mm, amb pas lliure
de 545x545 mm

81,57000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ
BDW3 ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
_____________________________________________________________________________________________________________

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,73000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,12000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,42000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BDY ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS
BDY3 ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
_____________________________________________________________________________________________________________

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDY ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS
BDY4 ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS AMB TUBS METÀL.LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BDY4U001 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D nominal 80 mm i de
0,6 mm de gruix

0,69000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BE MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE4 XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS
BE4D ACCESSORIS DE PLANXA D'ACER PER A EXTREMS DE XEMENEIES
_____________________________________________________________________________________________________________

BE4DMC20 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 300 mm de diàmetre 40,39000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BEJ UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES
BEJ2 FAN-COILS VERTICALS TIPUS CONSOLA
_____________________________________________________________________________________________________________

BEJ2GJ01 u Unitat condensadora model CU-YL43GBE5 i evaporadora model CS-F43DD3E5 de Panasonic o Equivalent
Carcassa en xapa d’acer galvanitzat, aïllada amb escuma de uretà i fibra de vidre amb elements de soportació i
fixació, control per termostat, protector tèrmic del motor i fussible. Inclou connexionat complet amb la xarxa
frigorífica
(línies de líquid i gas).
Marca PANASONIC, model KIT- YH43DD3E5 de les següents característiques:
Potència frigorífica: 12,50 kW. (Calculada amb una temperatura seca exterior de 35ºC i interior de 27ºC)
Potència calorífica: 14,00 kW. (Calculada amb una temperatura seca exterior de 7ºC i interior de 20ºC.)
Potència elèctrica absorbida refrigeració: 4,36 kW.
Potència elèctrica absorbida calefacció: 4,45 kW.

7.872,00000 €
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Cabal d’aire: 1420-2400 m3/h.
Pressió sonora màquina exterior: 55 dB
Pressió sonora màquina interior:  40 dB
Dimensions màquina exterior: 1340x900x320 mm.
Dimensions màquina interior: 250x1200x650mm.
Alimentació: 230 V

BEJ2GJ02 u Unitat evaporadora (unitat interior) de 0.8 HP amb fluxe de refrigerant variable en sistema partit multisplit.
Conjunt tipus cònsola.
Carcassa en xapa d’acer galvanitzat, aïllada amb escuma de uretà i fibra de vidre amb elements de soportació i
fixació, control per termostat, protector tèrmic del motor i fussible. Inclou connexionat complet amb la xarxa
frigorífica
(línies de líquid i gas).
Marca PANASONIC, model S-20PM3HPS de les següents característiques:
Potència frigorífica: 2.2 kW. (Calculada amb una temperatura seca exterior de 35ºC i interior de 27ºC)
Potència calorífica: 2.5 kW. (Calculada amb una temperatura seca exterior de 7ºC i interior de 20ºC.)
Potència elèctrica absorbida refrigeració: 49 W.
Potència elèctrica absorbida calefacció: 49 W.
Cabal d’aire: 420-360 m3/h.
Pressió Sonora: 35-32 dBA
Dimensions: 600x1000x222mm.
Pes: 25 Kg.
Alimentació: 230 V

1.091,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEK REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
BEK1 REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
_____________________________________________________________________________________________________________

BEK1JV21 u Reixeta d'impulsió d'acer galvanitzat per a conducte curcular, amb aletes orientables tipus BMC 1000x75 mm de
Madel o equivalent, cabal amb LWa1 (35dB(A)): 350-500 m3/h.

30,10000 €
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BEK1JV23 u Reixeta de retorn, amb aletes fixes per retorn d'aire. Construides en alumini tipus DMT-AR de Madel o
equivalent de 500x250 mm. Cabal amb LWa1 < 35db(A): 380-790m3/h.

23,11000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEM VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
BEM3 VENTILADORS-EXTRACTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BEM3GP11 u Extractor de la casa S&P o equivalent, model DECOR-300, per extracció d'aire. 46,79000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEV MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEV4 CABLEJAT INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL
_____________________________________________________________________________________________________________

BEV4JV10 u p.p d'elements d'instal·lació completa de conjunt de linees elèctriques d'interconnexió entre unitats exteriors i
interiors de climatització.

1.919,50000 €

BEV4JV11 u P.p d'instal·lació completa de conjunt de linees elèctriques d'interconnexió entre unitats interiors i controls
remots de climatització.

921,50000 €

BEV4JV12 u Instal·lació elèctrica completa de control centralitzat a unitats exteriors. 1.425,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEW ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW4 ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
_____________________________________________________________________________________________________________

BEW4GP03 u Conjunt de silent-blocks tipus antivibratori de molla. 215,93000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEW ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW5 ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS
_____________________________________________________________________________________________________________

BEW5A000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu superior 8,42000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF5 TUBS I ACCESSORIS DE COURE
BF5B TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

BF5BJV14 m Tuberia per a línia frigorífica segons UNE-EN-12735.1, realitzada amb tuberia de coure recuit deshidratada de
diàmetre 3/8´´. Inclou connexionat complet a la xarxa frigorífica de líquid i gas amb les unitats exteriors i interiors,
p.p. d'accessoris, soportació, fixacions i sifons.
Inclou aïllament elastomèric Upo ARMAFLEX d'espessor corresponent al diàmetre segons RITE.

3,48000 €
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BF5BJV15 m Tuberia per a línia frigorífica segons UNE-EN-12735.1, realitzada amb tuberia de coure recuit deshidratada de
diàmetre 1/2´´. Inclou connexionat complet a la xarxa frigorífica de líquid i gas amb les unitats exteriors i interiors,
p.p. d'accessoris, soportació, fixacions i sifons.
Inclou aïllament elastomèric Upo ARMAFLEX d'espessor corresponent al diàmetre segons RITE.

3,68000 €

BF5BJV16 m Tuberia per a línia frigorífica segons UNE-EN-12735.1, realitzada amb tuberia de coure recuit deshidratada de
diàmetre 5/8´´. Inclou connexionat complet a la xarxa frigorífica de líquid i gas amb les unitats exteriors i interiors,
p.p. d'accessoris, soportació, fixacions i sifons.
Inclou aïllament elastomèric Upo ARMAFLEX d'espessor corresponent al diàmetre segons RITE.

6,01000 €

BF5BJV19 m Derivador de tubería frigorífica per a línia de líquid, gas de succió i gas de descàrrega. Soldables.(Recuperació
Calor)
Marca PANASONIC, model CZ-P/20/29/64/75BK32Q

150,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC
BFA2 TUBS DE CPVC
_____________________________________________________________________________________________________________

BFA29540 m Tub de cPVC de 63 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN ISO 15877-2

20,31000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFC TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ
BFC9 TUBS DE POLIPROPILÈ MULTICAPA
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC91PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

2,06000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWA ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC
_____________________________________________________________________________________________________________

BFWA2940 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 14,32000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWC ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIPROPILÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,93000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYA PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC
_____________________________________________________________________________________________________________

BFYA3940 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

1,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYC PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat 0,05000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG11 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BG11GJ49 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema 9, incloent
tots els elements necessaris per la seva correcte execució.

147,25000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG1 CAIXES I ARMARIS
BG14 CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BG14V004 u Cuadre distribucio 1.000,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG1P CONJUNTS DE PROTECCIO I MESURA
_____________________________________________________________________________________________________________

BG1PCPM2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus CPM2-D4 per a comptador de simple tarifa, per a una intensitat de 10 A
i una tensió de 400 V, de 536x516x230 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de poliester reforçat, base
de fusibles amb fusibles i sortida de borns, amb comptador, ICP de 10 A i interruptor diferencial. Model
CPM2-D4 de Cahors espanyola o equivalent. Totalment muntat en nínxol i comprovat.

185,00000 €

BG1PTMF1 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a comptador de simple tarifa, per a una intensitat de 80 a 160
A i una tensió de 400 V, de 630x81260x170 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de poliester reforçat,
base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, amb comptador, ICP de 40A i iinterruptor diferencial. Model
TMF1-40/M de Cahors espanyola o equivalent.

369,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent

2,38000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

2,46000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________

BG31320U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

0,68000 €

BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

0,90000 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

2,35000 €

BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

3,70000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG46 CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES
_____________________________________________________________________________________________________________

BG46C5C0 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària 22x58
mm

91,37000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES
BG61 CAIXES PER A MECANISMES
_____________________________________________________________________________________________________________

BG61CEC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, per a encastar

13,39000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES
BG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 3,31000 €

BG628296 u Interruptor doble, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot,
preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

5,27000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES
BG63 ENDOLLS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG631B23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar 3,33000 €

BG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

2,68000 €

BG63815K u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

2,32000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG7 DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
BG73 INTERRUPTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu mitjà, per a encastar

46,30000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGD MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre,
estàndard

7,30000 €



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 29

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

BGD MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
BGDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

9,58000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BGE MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
BGE1 MÒDULS FOTOVOLTAICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BGE1GJ01 u Mòdul fotovoltaic amorf per a instal.lació integrada en coberta/connexió a xarxa, potència de pic 408Wp, caixa
de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia del +/-5%

41.371,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,33000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,35000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWE PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 9,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,78000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BH MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BH2 LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES
BH21 LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES AMB TUBS FLUORESCENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

BH21GP01 u Llumenera fkuorescent antideflagantt, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W, EEx dIIC T5, amb un grau de
protecció IP 65

84,64000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BH2 LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES
BH2D LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT
_____________________________________________________________________________________________________________

BH2DGP01 u Downlight model Panos HG de Zumbotel Staff o equivalent, per a lampades 2xTC-DEL 26w, amb annell
d'empotrar balnc, reflector especular, amb reactància electrònica, protecció IP 55

203,27000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BH6 MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
BH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
_____________________________________________________________________________________________________________

BH610015 u Llumenera d'emergència de la casa Daisalux o equivalent, sèrie Nova, amb una autonomia de 1 hora, per a
una superfície de 80 m2, amb lampada fluorescent de 8 W

102,60000 €

BH61GJ06 u Llumenera d'emergència de la casa Daisalux o equivalent, sèrie Nova, amb una autonomia de 1 hora, amb
lampada fluorescent de 6 W

79,69000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BHB LLUMS ESPECIALS
BHB1 LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

BHB1GJL1 u Llumenera estanca model Zumtobel Scuba o equivalent amb difusor de polièster fibres de vidre reforçades,
reflector de xapa d'acer galvanitzat, cablejat de la llumenera lliure d'halogens. Protecció IP65, classe SC1, V2
de dimensions 1295 x 165 x 125. Llumenera amb difusor PC, balastre electrònic i dues làmpedes de 36W

180,25000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BHP PROJECTORS PER A INTERIORS
BHP4 PROJECTORS PER A INTERIORS AMB LÀMPADES DE DESCÀRREGA
_____________________________________________________________________________________________________________

BHP4TOP6 u Projector CARANDINI model TOP-604/A60, clase I, o equivalent, format per una armadura i marc de fundició
injectada d'alumini pintat en color gris RAL 7039, tancament de vidre trempat lenticular segellat al marc,
separació del compartiment de l'equip i del grup óptic mitjançant un tabic, junta d'estanqueitat de silicona
allotjada en el marc, caixa de connexionat incorporada amb opció de colocació de curtcircuits seccionables,
reflector asimètric frontal a 60º amb distribució semi-intensiva de l'alumini abrillantat i anoditzat, obertura ràpida
mitjançant palanca i molla d'acer innoxidable, accés a la làmpada i a l'equip per la part frontal, grau de protecció
del conjunt IP-66, fixació mitjançant diverses opcions. Amb equip per a làmpada de VSAP 250W incorporada.

554,15000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BHU LÀMPADES
BHU8 LÀMPADES FLUORESCENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura
de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

2,89000 €

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

2,52000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW6 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,45000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWB PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,92000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BHZ SUPORTS
BHZ1 CARRILS DE PLANXA D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

BHZ1U010 m Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar les llumeneres industrials, amb part proporcional
d'accessoris

8,39000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ13 LAVABOS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de
fixació i suport mural

38,33000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ14 INODORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, amb els elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment

180,03000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ1A ABOCADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions 47,66000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ1B CISTERNES
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ1BF6AC u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar davant d'envà lleuger o autoportant, amb
una alçària de 1,2 m i amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega de 9 i 6 l i accionament amb parada
voluntària

181,48000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ1Z ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,75000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ23 AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ239121 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

41,12000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ24 AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ24E026 u Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat en acer inoxidable 86,90000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ29 AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

19,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ2A AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

95,80000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ2Z AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2Z1121 u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de 3/4´´ i
entrada roscada de 1/2´´

11,50000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM1 COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

BJM1GJ20 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica B, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical

112,80000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BM MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM3 EXTINTORS D'INCENDIS
BM31 EXTINTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,90000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 118,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 VÀLVULES D'ESFERA
BN31 VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA
_____________________________________________________________________________________________________________

BN314320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt 9,37000 €

BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 13,56000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ
BN84 VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA
_____________________________________________________________________________________________________________

BN841251 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4´´, execució reforçada, cos de llautó, disc de acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), pressió màxima 25 bar, temperatura màxima 100 °C

5,19000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BNE FILTRES COLADORS
BNE1 FILTRES COLADORS PER A ROSCAR
_____________________________________________________________________________________________________________

BNE14300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó 4,09000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BP MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP3 MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA
BP31 AMPLIFICADORS I PREAMPLIFICADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BP31GJ01 u Equipament de megafonia analògica de l'estació format per amplificador de 80/100 w, mod A-100 o similar, 1
difusor interior empotrat de 15 W i 2 projectors exteriors de 20W. Doble regulador per aïllar la megafonia interna
i externa en funció de l'horari.

1.542,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BP3 MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA
BP32 CENTRALETES DE MEGAFONIA
_____________________________________________________________________________________________________________

BP32GJ01 u Sistema megafonia digital qualitat CD format per la gravació professional de tots els missatges i poblacions
relacionades amb l'estació de La Bisbal, el tractament digital posterior i el software d'emissió i construcció
automàtica de missatges. Connexió a la sortida de la targeta de so del PC de control. Els missatges podran ser
enviats remotament per la línia de comunicacions desde les oficines centrals de la companyia explotadora.

1.945,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BP7 MATERIALS PER A SISTEMES DE TRANSMISIÓ DE VEU I DADES
BP73 ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISIÓ DE VEU I DADES
_____________________________________________________________________________________________________________

BP738283 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 5e
FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

14,33000 €

BP73GJ01 u Alta de línia ADSL + IP fixe + Router tallafocs CISCO model 837 o similar. Configuració i proves. 870,00000 €

BP73GJ02 u Manteniment de línia ADSL durant els primers 12 mesos amb IP fixe. 1.080,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BPA MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV
BPA1 CÀMARES I ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV
_____________________________________________________________________________________________________________

BPA1GJ01 u Càmera formada per cabina per exteriors AVT-5070 antivandàlica o similar, càmera SAMSUNG color, dia/nit
540VTL o similar, òptica autoiris 3,5-8 mm. Inclòs suport i instal·lada

1.244,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BPD MATERIALS PER A L'INFRAESTRUCTURA COMU DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
BPD7 ARMARIS METAL.LICS PER A RECINTE D'INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

BPD71AG0 u Armari per a recinte d'instal.lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos
de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
2000x1000x500 mm, per a muntar sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

643,57000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ5 TAULELLS
BQ54 TAULELLS DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, per a col.locar sobre l'obra

126,03000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQA JOCS PER A INFANTS
BQA1 JOCS DE TUB D'ACER PER A INFANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQA1DD60 u Escala semicircular de tub d'acer pintat de 2,3x1,5 m, amb sis punts d'ancoratge 745,26000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

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

Rend.: 1,000 73,16000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,03000 = 17,12700

Subtotal: 17,12700 17,12700

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,72000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400

Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,25000 = 12,51250

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,03000 = 27,94650

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 94,44000 = 14,16600

Subtotal: 54,80680 54,80680

COST DIRECTE 73,15780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,15780

D06 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D06L FORMIGONS LLEUGERS
_____________________________________________________________________________________________________________

D06L1CH1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència
a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 135,19000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
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Materials

B03E1480 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
550 kg/m3, en sacs

0,700      x 93,02000 = 65,11400

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,740      x 17,50000 = 12,95000

B0111000 m3 Aigua 0,300      x 1,01000 = 0,30300

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,375      x 97,65000 = 36,61875

Subtotal: 114,98575 114,98575

COST DIRECTE 135,19175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,19175

D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

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 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 76,10000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 94,44000 = 23,61000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 19,68000 = 32,07840

Subtotal: 55,89040 55,89040

COST DIRECTE 76,09640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,09640
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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 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 86,21000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,68000 = 29,91360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 94,44000 = 35,88720

Subtotal: 66,00280 66,00280

COST DIRECTE 86,20880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,20880

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 i 2 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 106,40000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,68000 = 30,11040

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 85,20040 85,20040



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 39

ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 106,39990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,39990

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT
D0B3 ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES
_____________________________________________________________________________________________________________

D0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x
2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 2,69000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 19,53000 = 0,07812

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 21,99000 = 0,08796

Subtotal: 0,16608 0,16608

Materials

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100      x 2,29000 = 2,51900

Subtotal: 2,51900 2,51900

COST DIRECTE 2,68508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68508

D0B3423A M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manupulada a taller ME 15x15 Ø10-10 B500 SD 6x2,2 UNE
36092.

Rend.: 1,000 7,91000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 19,53000 = 0,13671

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 21,99000 = 0,15393

Subtotal: 0,29064 0,29064

Materials

B0B34237 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 Ø10-10 B500 SD 6x2,2 UNE 36092.

1,100      x 6,93000 = 7,62300

Subtotal: 7,62300 7,62300

COST DIRECTE 7,91364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91364
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D9 ELEMENTS COMPOSTOS PER A PAVIMENTS
D93 CONGLOMERATS PER A PAVIMENTS
D938 CONGLOMERATS DE GRANULAT-CIMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

D9381E1K m3 Conglomerat de sòl-ciment SC40 sense additius, amb ciment CEM
III/B 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

Rend.: 1,000 34,22000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,03000 = 4,75750

Subtotal: 4,75750 4,75750

Maquinària

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

Subtotal: 2,94384 2,94384

Materials

B0519302 t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,090      x 104,96000 = 9,44640

B0391110 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment SC40 1,000      x 16,91000 = 16,91000

B0111000 m3 Aigua 0,110      x 1,01000 = 0,11110

Subtotal: 26,46750 26,46750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04758

COST DIRECTE 34,21642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,21642
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1 CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
1G INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
1G6 MECANISMES
1G6T CAIXES EQUIPADES PER A PUNT DE TREBALL
_____________________________________________________________________________________________________________

1G6TU160 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A
i tapa blanca, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa
vermella, i 4 preses de veu i dades RJ45 categoria 5e
apantallades, encastada

Rend.: 1,000 98,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

EP738283 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 5e FTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

2,000      x 19,32840 = 38,65680

EG63815K u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

2,000      x 8,32150 = 16,64300

EG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

2,000      x 8,68150 = 17,36300

EG61CEC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars, muntat encastat

1,000      x 21,49300 = 21,49300

Subtotal: 94,15580 94,15580

COST DIRECTE 94,15580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,70779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,86359

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E5 COBERTES
E54 COBERTES DE PLANXES METÀL.LIQUES
E54A COBERTES DECK
_____________________________________________________________________________________________________________

E54AU020 m2 Coberta tipus deck amb una planxa grecada d'acer galvanitzat i
prelacat de color standard amb nervis cada 24 a 28 cm, amb
perforació d'un 60%, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i
13 cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, aïllament amb placa rígida
de llana de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 80 mm de gruix i
membrana GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de
densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de
polièster de 130 g/m2 sobre làmina de EPDM tipo Rhenolf CV., ,
col.locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 68,19 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300

A0137000 h Ajudant col.locador 0,300 /R x 19,53000 = 5,85900

Subtotal: 21,25200 21,25200

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 16,500      x 0,07000 = 1,15500

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,99000 = 0,29700

B712909A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 130 g/m2 i acabat de color estàndard

1,100      x 6,37000 = 7,00700

B0CHU336 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color
standard amb nervis cada 24 a 28 cm, amb perforació
d'un 60%, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i
13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2

1,100      x 13,18000 = 14,49800

B711Q090 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130
g/m2

1,100      x 5,76000 = 6,33600

B7C9GB00 m2 Placa rígida de llana de roca de densitat 126 a 160
kg/m3 de 80 mm de gruix

1,100      x 13,09000 = 14,39900

Subtotal: 43,69200 43,69200

COST DIRECTE 64,94400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,24720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,19120

E54AUEC1 m2 Coberta tipus deck amb una planxa grecada d'acer galvanitzat i
prelacat de color standard amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix
0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5
kg/m2, aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 126
a 160 kg/m3 de 40 mm de gruix i membrana GA-6 segons UNE
104402, de una làmina, de densitat superficial 2,4 kg/m2 formada
per làmina de EPDM tipo Rhenolf CV., col.locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 56,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 17,10000 17,10000

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,99000 = 0,29700

B7C9GB00 m2 Placa rígida de llana de roca de densitat 126 a 160
kg/m3 de 80 mm de gruix

1,100      x 13,09000 = 14,39900

B712909A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 130 g/m2 i acabat de color estàndard

1,100      x 6,37000 = 7,00700
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B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 10,500      x 0,07000 = 0,73500

B0CHU336 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color
standard amb nervis cada 24 a 28 cm, amb perforació
d'un 60%, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i
13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2

1,100      x 13,18000 = 14,49800

Subtotal: 36,93600 36,93600

COST DIRECTE 54,03600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,73780

E54 COBERTES DE PLANXES METÀL.LIQUES
E54Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

E54ZUK50 m Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de
safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada
i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de
roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els
perfils i elements de fixació, col.locat

Rend.: 1,000 136,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 16,24250 16,24250

Materials

B5ZEUK50 m Materials per a la formació de ràfec, amb canal de
desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini,
de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de
80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de
llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de
subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació

1,000      x 113,78000 = 113,78000

Subtotal: 113,78000 113,78000

COST DIRECTE 130,02250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,50113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,52363
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E5X ACCÉSOS COBERTA
E5X00 JOCS DE TUB D'ACER PER A INFANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

E5X00D62 u Escala semicircular de tub d'acer pintat de 2,3x1,5 m, amb sis
daus d'ancoratge de formigó de 30x30x30 cm

Rend.: 1,000 822,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,205 /R x 21,99000 = 4,50795

A0140000 h Manobre 1,105 /R x 18,39000 = 20,32095

Subtotal: 24,82890 24,82890

Materials

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

0,1782      x 73,15780 = 13,03672

BQA1DD60 u Escala semicircular de tub d'acer pintat de 2,3x1,5 m,
amb sis punts d'ancoratge

1,000      x 745,26000 = 745,26000

Subtotal: 758,29672 758,29672

COST DIRECTE 783,12562
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,15628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 822,28190

E6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E612 PARETS DE CERÀMICA
_____________________________________________________________________________________________________________

E612BK3K m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM
II

Rend.: 1,000 43,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,812 /R x 21,99000 = 17,85588

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 18,39000 = 7,53990

Subtotal: 25,39578 25,39578

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 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0216      x 106,39990 = 2,29824

B0F1D2A2 u Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,800      x 0,44000 = 13,99200
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Subtotal: 16,29024 16,29024

COST DIRECTE 41,68602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,08430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,77032

E612BR1K m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

Rend.: 1,000 33,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 21,82950 21,82950

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 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0216      x 106,39990 = 2,29824

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,24000 = 7,48800

Subtotal: 9,78624 9,78624

COST DIRECTE 31,61574
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,19653

E61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E618 PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

E6185M6K m2 Paret de divisòria de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedra granítica

Rend.: 1,000 35,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

Subtotal: 15,59250 15,59250

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 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0158      x 106,39990 = 1,68112
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amb formigonera de 165 l

B0E244L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de
400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

12,6863      x 1,31000 = 16,61905

Subtotal: 18,30017 18,30017

COST DIRECTE 33,89267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,58730

E6M ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA
E6ME PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA
_____________________________________________________________________________________________________________

E6ME1EC1 m Fusteria d'acer amb perfils horitzontals i verticals vistos, amb una
inèrcia superior a 1000 cm4, fixats amb elements específics a
l'estructura, inclosa porta de acces

Rend.: 1,000 56,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,600 /R x 19,53000 = 11,71800

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 20,51400 20,51400

Materials

B6ME1EC1 m Perfileria d'acer amb perfils horitzontals i verticals
vistos amb una inèrcia superior a 1000 cm4, per a
composició de mur cortina, incloses les fixacions a
l'estructura

1,050      x 32,00000 = 33,60000

Subtotal: 33,60000 33,60000

COST DIRECTE 54,11400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,81970

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7B GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES
E7B1 GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,27020 1,27020

Materials

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100      x 0,77000 = 0,84700
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Subtotal: 0,84700 0,84700

COST DIRECTE 2,11720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22306

E7B GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES
E7B2 LÀMINES SEPARADORES DE POLIETILÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada
no adherida

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,030 /R x 21,99000 = 0,65970

Subtotal: 0,95265 0,95265

Materials

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,26000 = 0,28600

Subtotal: 0,28600 0,28600

COST DIRECTE 1,23865
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30058

E7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C2 AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

E7C2P201 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit elastificat de 20 mm
de gruix, col.locades no adherides

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,55170

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940

Subtotal: 1,87110 1,87110

Materials

B7C2P200 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de
gruix

1,050      x 1,54000 = 1,61700

Subtotal: 1,61700 1,61700

COST DIRECTE 3,48810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66251
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E7J JUNTS I SEGELLATS
E7J1 FORMACIÓ DE JUNTS
_____________________________________________________________________________________________________________

E7J1AUZ0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb planxa de poliestirè expandit, de 50 mm de gruix

Rend.: 1,000 13,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,140 /R x 19,53000 = 2,73420

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 21,99000 = 6,15720

Subtotal: 8,89140 8,89140

Materials

B7C23500 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN
13163, de 50 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió i de 1,1 m2K/W de resistència tèrmica,
amb les cares llises i amb cantell llis

1,080      x 3,88000 = 4,19040

Subtotal: 4,19040 4,19040

COST DIRECTE 13,08180
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,73589

E8 REVESTIMENTS
E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E811 ARREBOSSATS
_____________________________________________________________________________________________________________

E81131D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Rend.: 1,000 24,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 21,82950 21,82950

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 94,44000 = 0,30221

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 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0194      x 76,09640 = 1,47627

Subtotal: 1,77848 1,77848
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COST DIRECTE 23,60798
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,78838

E82 ENRAJOLATS
E82C ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCEL.LÀNIC
_____________________________________________________________________________________________________________

E82C123V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m amb
rajola de gres porcel.lànic premsat polit preu alt, de 16 a 25 peces
m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 31,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 8,43600 8,43600

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,28000 = 0,19740

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,998      x 0,29000 = 1,44942

B0FH7172 m2 Rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

1,100      x 17,84000 = 19,62400

Subtotal: 21,27082 21,27082

COST DIRECTE 29,70682
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,19216

E84 CELS RASOS
E844 CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

E844102A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 13 mm de
gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada

Rend.: 1,000 21,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650

A0137000 h Ajudant col.locador 0,080 /R x 19,53000 = 1,56240

Subtotal: 9,25890 9,25890

Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,02000 = 1,62360

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,11000 = 0,52448



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,525      x 0,51000 = 0,26775

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000      x 3,05000 = 3,05000

B0CC3000 m2 Placa de guix laminat de 13 mm de gruix 1,060      x 4,93000 = 5,22580

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

Subtotal: 10,82393 10,82393

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13888

COST DIRECTE 20,22171
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,23280

E84 CELS RASOS
E84A CELS RASOS DE LAMEL.LES METÀL.LIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

E84ALUXA m2 Cel ras de lamel.les perfilades d'alumini lacat al forn, marca
Luxalon, model Panel Ample 300-L.

Rend.: 1,000 72,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 22,72000 = 7,27040

A0140000 h Manobre 0,085 /R x 18,39000 = 1,56315

Subtotal: 8,83355 8,83355

Materials

B84AHLUX m2 Sostre registrable de lames perfilades dálumini lacat
al forn, model Panel Ample 300-L sistema suport,
marca Luxalon de Hunter Douglas.

1,000      x 55,50000 = 55,50000

B84ZL0J0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de platina, per a cel ras de lamel.les
horitzontals

1,300      x 3,51000 = 4,56300

Subtotal: 60,06300 60,06300

COST DIRECTE 68,89655
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,44483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,34138

E86 REVESTIMENTS DECORATIUS
E865 REVESTIMENTS DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________

E865U010 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm de gruix,
col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 16,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A013A000 h Ajudant fuster 0,200 /R x 19,68000 = 3,93600

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,200 /R x 22,36000 = 4,47200

Subtotal: 8,40800 8,40800

Materials

B0CUU010 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, de 16 mm de gruix

1,350      x 5,55000 = 7,49250

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,42000 = 0,21300

Subtotal: 7,70550 7,70550

COST DIRECTE 16,11350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,91918

E86 REVESTIMENTS DECORATIUS
E86A REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE
_____________________________________________________________________________________________________________

E86AU020 m2 Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer inoxidable, AISI
304, d'1mm de gruix, acabada polida, col.locada amb fixacions

Rend.: 1,000 92,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 1,000 /R x 19,60000 = 19,60000

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 22,34000 = 22,34000

Subtotal: 41,94000 41,94000

Materials

B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en
perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular,
treballat a taller

12,500      x 3,70000 = 46,25000

Subtotal: 46,25000 46,25000

COST DIRECTE 88,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,40950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,59950

E86 REVESTIMENTS DECORATIUS
E86B REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

E86BU010 m2 Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'alumini
plegada, amb acabat lacat, de 2 mm de gruix, de fins a 140 cm
d'amplada, col.locats amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 72,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,130 /R x 19,53000 = 2,53890

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

Subtotal: 6,93690 6,93690
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Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 10,000      x 0,15000 = 1,50000

B0CJUU10 m2 Plafons de xapa alumini plegada, amb acabat lacat,
de 2 mm de gruix, i amplada fins a 60 cm

1,800      x 33,70000 = 60,66000

Subtotal: 62,16000 62,16000

COST DIRECTE 69,09690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,45485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,55175

E8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
E8B4 ANTIGRAFFITTI
_____________________________________________________________________________________________________________

E8B41110 m2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffitti
adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti

Rend.: 1,000 16,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 5,13750 5,13750

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,01000 = 0,01010

B8ZAK000 kg Imprimació antigraffitti adherent 0,100      x 15,93000 = 1,59300

B8ZAW000 kg Producte decapant desincrustador genèric 0,2271      x 18,07000 = 4,10370

B8ZA8200 kg Vernís protector antigraffitti de dos components 0,286      x 17,53000 = 5,01358

Subtotal: 10,72038 10,72038

COST DIRECTE 15,85788
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,65077

E8K ESCOPIDORS
E8K9 ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

E8K9UEC1 m Remat amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 600
cm de desenvolupament com a màxim, amb quatre plecs, col.locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 62,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 22,72000 = 17,04000

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 19,53000 = 8,78850

Subtotal: 25,82850 25,82850
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Materials

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 4,000      x 0,09000 = 0,36000

B8K9U001 m Escopidor de planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de
gruix, de 35 cm de desenvolupament com a maxim,
amb dos plecs

4,000      x 8,35000 = 33,40000

Subtotal: 33,76000 33,76000

COST DIRECTE 59,58850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,97943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,56793

E8K9UEC2 m Peto amb planxa d'acer galvanitzat d' 3 mm de gruix, de 140 cm de
desenvolupament com a màxim, amb sis plecs, col.locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 141,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 22,72000 = 40,89600

A013M000 h Ajudant muntador 1,200 /R x 19,53000 = 23,43600

Subtotal: 64,33200 64,33200

Materials

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 40,000      x 0,09000 = 3,60000

B8K9U001 m Escopidor de planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de
gruix, de 35 cm de desenvolupament com a maxim,
amb dos plecs

8,000      x 8,35000 = 66,80000

Subtotal: 70,40000 70,40000

COST DIRECTE 134,73200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,73660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,46860

E9 PAVIMENTS
E93 SOLERES I RECRESCUDES
E937 SOLERES DE FORMIGÓ LLEUGER
_____________________________________________________________________________________________________________

E9371CHM m2 Solera de formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 25
cm de gruix

Rend.: 1,000 46,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 18,39000 = 5,88480

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,160 /R x 21,99000 = 3,51840

Subtotal: 9,40320 9,40320

Materials

D06L1CH1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a
1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de

0,2575      x 135,19175 = 34,81188
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165 l

Subtotal: 34,81188 34,81188

COST DIRECTE 44,21508
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,21075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,42583

E93 SOLERES I RECRESCUDES
E93A RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
_____________________________________________________________________________________________________________

E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 7,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 18,39000 = 3,31020

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 21,99000 = 1,75920

Subtotal: 5,06940 5,06940

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,0105      x 0,95000 = 0,00998

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 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0315      x 76,09640 = 2,39704

Subtotal: 2,40702 2,40702

COST DIRECTE 7,47642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85024

E9C PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
E9C1 PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS
_____________________________________________________________________________________________________________

E9C1242A m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior normal

Rend.: 1,000 23,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,105 /R x 19,53000 = 2,05065

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,210 /R x 21,99000 = 4,61790

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 7,58805 7,58805

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 i 5 N/mm2

0,021      x 76,09640 = 1,59802
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de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,79000 = 1,26795

B9C12421 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior normal

1,040      x 11,29000 = 11,74160

Subtotal: 14,60757 14,60757

COST DIRECTE 22,19562
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30540

E9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ
E9G2 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

E9G2468M m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars de color

Rend.: 1,000 167,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,190 /R x 21,99000 = 4,17810

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 18,39000 = 5,14920

Subtotal: 9,32730 9,32730

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,095 /R x 5,07000 = 0,48165

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 75,97000 = 3,03880

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 151,25000 = 12,10000

Subtotal: 15,62045 15,62045

Materials

B9GZ1200 t Pols de quars de color 0,0347      x 1.444,68000 = 50,13040

B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 80,44000 = 84,46200

Subtotal: 134,59240 134,59240

COST DIRECTE 159,54015
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,97701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,51716
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E9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z2 REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra Rend.: 1,000 9,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 21,99000 = 7,03680

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 7,95630 7,95630

Maquinària

C2009000 h Abrillantadora 0,120 /R x 1,85000 = 0,22200

C2007000 h Polidora 0,200 /R x 2,42000 = 0,48400

Subtotal: 0,70600 0,70600

COST DIRECTE 8,66230
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09542

E9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z4 ARMADURES PER A PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

E9Z4AA16 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2,
segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060

Subtotal: 0,83040 0,83040

Materials

D0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 2,68508 = 2,68508

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,06000 = 0,01950

Subtotal: 2,70458 2,70458

COST DIRECTE 3,53498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71173
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EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAN BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS
EAN5 BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES
_____________________________________________________________________________________________________________

EAN527E1 u Bastiment de base per a vidriera, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 500x300 cm

Rend.: 1,000 79,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BANZ1120 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de balconera

1,000      x 5,22000 = 5,22000

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

16,500      x 4,30000 = 70,95000

Subtotal: 76,17000 76,17000

COST DIRECTE 76,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,80850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,97850

EAN527E2 u Bastiment de base per a vidriera, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 400x300 cm,
amb dispossicio de col.locació de portes corredisses.

Rend.: 1,000 116,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

24,500      x 4,30000 = 105,35000

BANZ1120 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de balconera

1,000      x 5,22000 = 5,22000

Subtotal: 110,57000 110,57000

COST DIRECTE 110,57000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,52850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,09850

EAN527E3 u Bastiment de base per a vidriera, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 270x300 cm

Rend.: 1,000 66,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

13,500      x 4,30000 = 58,05000

BANZ1120 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de balconera

1,000      x 5,22000 = 5,22000

Subtotal: 63,27000 63,27000
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COST DIRECTE 63,27000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,16350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,43350

EAP BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS
EAPF BASTIMENTS D'ACER PER A PORTES INTERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EAPFU070 u Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, d'amplada
ajustable de 76 fins a 130 mm, per una llum de pas de 160x205 cm

Rend.: 1,000 103,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 9,08800 9,08800

Materials

BAPFU070 u Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada,
d'amplada ajustable de 76 fins a 130 mm, per una
llum de pas de 160x205 cm

1,000      x 89,60000 = 89,60000

Subtotal: 89,60000 89,60000

COST DIRECTE 98,68800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,93440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,62240

EAS PORTES TALLAFOCS
EASA PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

EASA81BB u Porta metàl.lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
80x205 cm, preu alt, col.locada, amb tarja superior de 65 cms.

Rend.: 1,000 342,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 22,34000 = 5,58500

Subtotal: 5,58500 5,58500

Materials

BASA81BB u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 90 una fulla batent
per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca
antipànic

1,000      x 321,07000 = 321,07000

Subtotal: 321,07000 321,07000

COST DIRECTE 326,65500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,33275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,98775
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EAS PORTES TALLAFOCS
EASB PORTES TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES
_____________________________________________________________________________________________________________

EASB9010 m2 Porta d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, per a un
buit d'obra <=3 m2, col.locada

Rend.: 1,000 400,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 /R x 22,34000 = 17,87200

Subtotal: 17,87200 17,87200

Materials

BASB9010 m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer
galvanitzat, EI2-C 90, per a un buit d'obra <=3 m2

1,000      x 363,62000 = 363,62000

Subtotal: 363,62000 363,62000

COST DIRECTE 381,49200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,07460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,56660

EC ENVIDRAMENTS
EC1 VIDRES PLANS
EC1G VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
_____________________________________________________________________________________________________________

EC1GUEC1 m2 Vidre aillant de dos vidres laminars de seguretat, incolor, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 5+5 i
6+6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, unides amb butiral
transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 108,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,120 /R x 21,37000 = 2,56440

Subtotal: 2,56440 2,56440

Materials

BC151D00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
B, unides amb butiral transparent

1,000      x 53,44000 = 53,44000

BC151C00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent

1,000      x 47,11000 = 47,11000

Subtotal: 100,55000 100,55000



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 103,11440
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,15572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,27012

EC1 VIDRES PLANS
EC1H VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR ANTIBALA
_____________________________________________________________________________________________________________

EC1H1G13 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolor i un vidre laminar antibala incolor,
amb classificació de resistència a l'impacte de projectils lleugers
A-00, amb lluna de 6 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 224,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,900 /R x 21,37000 = 19,23300

Subtotal: 19,23300 19,23300

Materials

BC1H1G10 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar
antibala incolor, amb classificació de resistència a
l'impacte de projectils lleugers A-00, amb lluna de 6
mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm

1,000      x 194,45000 = 194,45000

Subtotal: 194,45000 194,45000

COST DIRECTE 213,68300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,68415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,36715

EC1 VIDRES PLANS
EC1K MIRALLS
_____________________________________________________________________________________________________________

EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta

Rend.: 1,000 47,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 21,37000 = 21,37000

Subtotal: 21,37000 21,37000

Materials

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 22,56000 = 22,56000

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 13,83000 = 1,45215

Subtotal: 24,01215 24,01215
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COST DIRECTE 45,38215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,26911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,65126

ED INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ED1 DESGUASSOS I BAIXANTS
ED11 DESGUASSOS
_____________________________________________________________________________________________________________

ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 14,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 22,72000 = 8,17920

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,50000 = 3,51000

Subtotal: 11,68920 11,68920

Materials

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,73000 = 0,73000

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,23000 = 1,53750

Subtotal: 2,27750 2,27750

COST DIRECTE 13,96670
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,66504

ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 15,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 22,72000 = 8,17920

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,50000 = 3,51000

Subtotal: 11,68920 11,68920

Materials

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,12000 = 1,12000

BD13139B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,300      x 1,40000 = 1,82000

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 2,96000 2,96000
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COST DIRECTE 14,64920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,38166

ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Rend.: 1,000 22,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 22,72000 = 8,17920

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,50000 = 3,51000

Subtotal: 11,68920 11,68920

Materials

BD13179B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,300      x 3,36000 = 4,36800

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,42000 = 5,42000

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 9,86800 9,86800

COST DIRECTE 21,55720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,63506

ED1 DESGUASSOS I BAIXANTS
ED15 BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

ED15U011 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125
mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecàmicament amb brides

Rend.: 0,900 43,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,560 /R x 21,99000 = 13,68267

A0137000 h Ajudant col.locador 0,280 /R x 19,53000 = 6,07600

Subtotal: 19,75867 19,75867

Materials

BD14U001 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D
nominal 125 mm i de 0,6 mm de gruix

1,400      x 6,90000 = 9,66000

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 1,000      x 11,61000 = 11,61000

BDY4U001 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de D nominal 80 mm i
de 0,6 mm de gruix

1,000      x 0,69000 = 0,69000

Subtotal: 21,96000 21,96000
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COST DIRECTE 41,71867
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,08593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,80460

ED5 DRENATGES
ED51 BUNERES
_____________________________________________________________________________________________________________

ED515120 u Bunera sifònica amb cos d'acer inoxidable AISI 304 i roseta
perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de
descàrrega vertical de 50 mm de diàmetre, col.locada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
connectada al ramal

Rend.: 1,000 106,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,375 /R x 18,39000 = 6,89625

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 21,99000 = 16,49250

Subtotal: 23,38875 23,38875

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 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,015      x 86,20880 = 1,29313

BD515120 u Bunera sifònica amb cos d'acer inoxidable AISI 304 i
roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de
200x200 mm i de descàrrega vertical de 50 mm de
diàmetre

1,000      x 77,16000 = 77,16000

Subtotal: 78,45313 78,45313

COST DIRECTE 101,84188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,09209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,93397

ED7 CLAVEGUERONS
ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
_____________________________________________________________________________________________________________

ED7FGP02 m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 110 mm, de
PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en solera de
10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

Rend.: 1,000 25,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

A0137000 h Ajudant col.locador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950
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Subtotal: 12,10500 12,10500

Materials

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,42000 = 1,78860

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

0,120      x 52,07000 = 6,24840

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,200      x 3,65000 = 4,38000

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 12,49700 12,49700

COST DIRECTE 24,60200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,83210

EE INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE4 XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
_____________________________________________________________________________________________________________

EE4ZDMC4 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de
diàmetre 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 60,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,88800 16,88800

Materials

BE4DMC20 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable,
antirregolfant, de 300 mm de diàmetre

1,000      x 40,39000 = 40,39000

Subtotal: 40,39000 40,39000

COST DIRECTE 57,27800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,86390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,14190

EE5 CONDUCTES RECTANGULARS
EE51 CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL
_____________________________________________________________________________________________________________

EE51GP01 m2 Conducte de fibra de vidre CLIMAVER PLUS o equivalent, de 25
mm d'espesor, incloent suports i accesoris. Totalment col·locat.

Rend.: 1,000 28,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
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Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

B7C9GP01 m2 Conducte de fibra de vidre CLIMAVER PLUS o
equivalent, de 25 mm d'espesor,

1,150      x 5,64000 = 6,48600

BEW5A000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu superior

0,900      x 8,42000 = 7,57800

Subtotal: 14,06400 14,06400

COST DIRECTE 26,73000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,06650

EE6 AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES
EE61 AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES
_____________________________________________________________________________________________________________

EE611062 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de vidre per
aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 45 mm,
resistència tèrmica >=1,15 m2K/W, muntat exteriorment

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,120 /R x 22,72000 = 2,72640

A013G000 h Ajudant calefactor 0,120 /R x 19,50000 = 2,34000

Subtotal: 5,06640 5,06640

Materials

B7C41K20 m2 Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons
UNE-EN 13162, de gruix 45 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència
tèrmica >=1,15 m2K/W amb paper kraft d'alumini i
enquitranat

1,020      x 3,37000 = 3,43740

Subtotal: 3,43740 3,43740

COST DIRECTE 8,50380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92899

EEJ UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES
EEJ2 FAN-COILS VERTICALS TIPUS CONSOLA
_____________________________________________________________________________________________________________

EEJ2GJ01 u Subministrament i instal.lació d’unitat evaporadora i condensadora
de 2,8 kW amb fluxe de refrigerant variable en sistema split.
Conjunt tipus split inverter.
Carcassa en xapa d’acer galvanitzat, aïllada amb escuma de
uretà i fibra de vidre amb elements de soportació i fixació, control
per termostat, protector tèrmic del motor i fussible. Inclou
connexionat complet amb la xarxa frigorífica
(línies de líquid i gas).
Marca PANASONIC, model KIT- E7-HKE de les següents
característiques:
Potència frigorífica: 2.08 kW. (Calculada amb una temperatura
seca exterior de 35ºC i interior de 27ºC)

Rend.: 0,964 8.472,54 €
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Potència calorífica: 2.80 kW. (Calculada amb una temperatura
seca exterior de 7ºC i interior de 20ºC.)
Potència elèctrica absorbida refrigeració: 0.47W.
Potència elèctrica absorbida calefacció: 0.65 W.
Cabal d’aire: 588-618 m3/h.
Pressió sonora màquina exterior: 22 dB
Pressió sonora màquina interior:  46 dB
Dimensions màquina exterior: 540x780x289mm.
Dimensions màquina interior: 280x799x183mm.
Alimentació: 230 V

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 106,05809

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 91,02697

Subtotal: 197,08506 197,08506

Materials

BEJ2GJ01 u Unitat condensadora model CU-YL43GBE5 i
evaporadora model CS-F43DD3E5 de Panasonic o
Equivalent
Carcassa en xapa d’acer galvanitzat, aïllada amb
escuma de uretà i fibra de vidre amb elements de
soportació i fixació, control per termostat, protector
tèrmic del motor i fussible. Inclou connexionat
complet amb la xarxa frigorífica
(línies de líquid i gas).
Marca PANASONIC, model KIT- YH43DD3E5 de les
següents característiques:
Potència frigorífica: 12,50 kW. (Calculada amb una
temperatura seca exterior de 35ºC i interior de 27ºC)
Potència calorífica: 14,00 kW. (Calculada amb una
temperatura seca exterior de 7ºC i interior de 20ºC.)
Potència elèctrica absorbida refrigeració: 4,36 kW.
Potència elèctrica absorbida calefacció: 4,45 kW.
Cabal d’aire: 1420-2400 m3/h.
Pressió sonora màquina exterior: 55 dB
Pressió sonora màquina interior:  40 dB
Dimensions màquina exterior: 1340x900x320 mm.
Dimensions màquina interior: 250x1200x650mm.
Alimentació: 230 V

1,000      x 7.872,00000 = 7.872,00000

Subtotal: 7.872,00000 7.872,00000

COST DIRECTE 8.069,08506
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 403,45425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.472,53931
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EEJ2GJ02 u Subministrament i instal.lació d’unitat evaporadora i condensadora
de 12,5-14 kW amb fluxe de refrigerant variable en sistema split
tipus conducte inverter FS 410. Conjunt tipus split tipus conducte
de baixa silueta inverter.
Carcassa en xapa d’acer galvanitzat, aïllada amb escuma de
uretà i fibra de vidre amb elements de soportació i fixació, control
per termostat, protector tèrmic del motor i fussible. Inclou
connexionat complet amb la xarxa frigorífica
(línies de líquid i gas).
Marca PANASONIC, model KIT- YH43DD3E5 de les següents
característiques:
Potència frigorífica: 12,50 kW. (Calculada amb una temperatura
seca exterior de 35ºC i interior de 27ºC)
Potència calorífica: 14,00 kW. (Calculada amb una temperatura
seca exterior de 7ºC i interior de 20ºC.)
Potència elèctrica absorbida refrigeració: 4,36 kW.
Potència elèctrica absorbida calefacció: 4,45 kW.
Cabal d’aire: 1420-2400 m3/h.
Pressió sonora màquina exterior: 55 dB
Pressió sonora màquina interior:  40 dB
Dimensions màquina exterior: 1340x900x320 mm.
Dimensions màquina interior: 250x1200x650mm.
Alimentació: 230 V

Rend.: 0,964 1.352,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 91,02697

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 106,05809

Subtotal: 197,08506 197,08506

Materials

BEJ2GJ02 u Unitat evaporadora (unitat interior) de 0.8 HP amb
fluxe de refrigerant variable en sistema partit
multisplit. Conjunt tipus cònsola.
Carcassa en xapa d’acer galvanitzat, aïllada amb
escuma de uretà i fibra de vidre amb elements de
soportació i fixació, control per termostat, protector
tèrmic del motor i fussible. Inclou connexionat
complet amb la xarxa frigorífica
(línies de líquid i gas).
Marca PANASONIC, model S-20PM3HPS de les
següents característiques:

1,000      x 1.091,00000 = 1.091,00000
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Potència frigorífica: 2.2 kW. (Calculada amb una
temperatura seca exterior de 35ºC i interior de 27ºC)
Potència calorífica: 2.5 kW. (Calculada amb una
temperatura seca exterior de 7ºC i interior de 20ºC.)
Potència elèctrica absorbida refrigeració: 49 W.
Potència elèctrica absorbida calefacció: 49 W.
Cabal d’aire: 420-360 m3/h.
Pressió Sonora: 35-32 dBA
Dimensions: 600x1000x222mm.
Pes: 25 Kg.
Alimentació: 230 V

Subtotal: 1.091,00000 1.091,00000

COST DIRECTE 1.288,08506
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 64,40425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.352,48931

EEK REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
EEK1 REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
_____________________________________________________________________________________________________________

EEK1GJ01 u Reixeta de retorn, amb aletes fixes per retorn d'aire. Construides
en alumini tipus DMT-AR de Madel o equivalent de 500x250 mm.
Cabal amb LWa1 < 35db(A): 380-790m3/h.

Rend.: 1,000 37,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK1JV23 u Reixeta de retorn, amb aletes fixes per retorn d'aire.
Construides en alumini tipus DMT-AR de Madel o
equivalent de 500x250 mm. Cabal amb LWa1 <
35db(A): 380-790m3/h.

1,000      x 23,11000 = 23,11000

Subtotal: 23,11000 23,11000

COST DIRECTE 35,77600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,78880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,56480

EEK1JV21 u Reixeta d'impulsió d'acer galvanitzat per a conducte curcular, amb
aletes orientables tipus BMC 1000x75 mm de Madel o equivalent,
cabal amb LWa1 (35dB(A)): 350-500 m3/h.

Rend.: 1,000 44,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600
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Materials

BEK1JV21 u Reixeta d'impulsió d'acer galvanitzat per a conducte
curcular, amb aletes orientables tipus BMC 1000x75
mm de Madel o equivalent, cabal amb LWa1
(35dB(A)): 350-500 m3/h.

1,000      x 30,10000 = 30,10000

Subtotal: 30,10000 30,10000

COST DIRECTE 42,76600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,90430

EEM VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
EEM3 VENTILADORS-EXTRACTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EEM3GJ01 u Extractor de la casa S&P o equivalent, model Silent-100, per
extracció d'aire o equivalent amb un cabal de 93 m3/h

Rend.: 1,000 115,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,500 /R x 22,72000 = 34,08000

Subtotal: 63,33000 63,33000

Materials

BEM3GP11 u Extractor de la casa S&P o equivalent, model
DECOR-300, per extracció d'aire.

1,000      x 46,79000 = 46,79000

Subtotal: 46,79000 46,79000

COST DIRECTE 110,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,50600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,62600

EEM3GJ02 u Caixa de ventilació model TD 60/100 N Silent o equivalent amb
cabal de 140 m3/h amb reixa GR-100 i conducte de sortida
diàmetre 100.

Rend.: 1,000 223,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,500 /R x 22,72000 = 34,08000

Subtotal: 63,33000 63,33000

Materials

BEM3GP11 u Extractor de la casa S&P o equivalent, model
DECOR-300, per extracció d'aire.

3,200      x 46,79000 = 149,72800

Subtotal: 149,72800 149,72800
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COST DIRECTE 213,05800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,65290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,71090

EEV ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEV4 CABLEJAT D'INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL
_____________________________________________________________________________________________________________

EEV4JV10 u Instal·lació completa de conjunt de linees elèctriques
d'interconnexió entre unitats exteriors i interiors de climatització.

Rend.: 1,000 1.855,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 35,000 /R x 22,72000 = 795,20000

A013M000 h Ajudant muntador 35,000 /R x 19,53000 = 683,55000

Subtotal: 1.478,75000 1.478,75000

Materials

BEV4JV10 u p.p d'elements d'instal·lació completa de conjunt de
linees elèctriques d'interconnexió entre unitats
exteriors i interiors de climatització.

0,150      x 1.919,50000 = 287,92500

Subtotal: 287,92500 287,92500

COST DIRECTE 1.766,67500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 88,33375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.855,00875

EEV4JV11 u Instal·lació completa de conjunt de linees elèctriques
d'interconnexió entre unitats interiors i controls remots de
climatització.

Rend.: 1,476 1.048,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 30,000 /R x 19,53000 = 396,95122

A012M000 h Oficial 1a muntador 30,000 /R x 22,72000 = 461,78862

Subtotal: 858,73984 858,73984

Materials

BEV4JV11 u P.p d'instal·lació completa de conjunt de linees
elèctriques d'interconnexió entre unitats interiors i
controls remots de climatització.

0,152      x 921,50000 = 140,06800

Subtotal: 140,06800 140,06800

COST DIRECTE 998,80784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 49,94039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.048,74823
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EEV4JV12 u Instal·lació elèctrica completa de control centralitzat a unitats
exteriors. Totalment muntada.

Rend.: 1,476 1.231,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 35,000 /R x 22,72000 = 538,75339

A013M000 h Ajudant muntador 35,000 /R x 19,53000 = 463,10976

Subtotal: 1.001,86315 1.001,86315

Materials

BEV4JV12 u Instal·lació elèctrica completa de control centralitzat a
unitats exteriors.

0,120      x 1.425,00000 = 171,00000

Subtotal: 171,00000 171,00000

COST DIRECTE 1.172,86315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 58,64316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.231,50631

EEZ ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEZ1 ELEMENTS ESPECIALS DE SUPORT
_____________________________________________________________________________________________________________

EEZ1GP03 u Conjunt de silent-blocks tipus antivibratori de molla. Rend.: 1,000 359,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,53000 = 58,59000

Subtotal: 126,75000 126,75000

Materials

BEW4GP03 u Conjunt de silent-blocks tipus antivibratori de molla. 1,000      x 215,93000 = 215,93000

Subtotal: 215,93000 215,93000

COST DIRECTE 342,68000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,13400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,81400

EEZ ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEZ5 ELEMENTS ESPECIALS PER A EMISORS (PER AIGUA)
_____________________________________________________________________________________________________________

EEZ5JV13 u Posta en marxa de l'instal·lació de climatització i comprovació del
seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 531,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 12,000 /R x 22,72000 = 272,64000

A013G000 h Ajudant calefactor 12,000 /R x 19,50000 = 234,00000

Subtotal: 506,64000 506,64000
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COST DIRECTE 506,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,33200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 531,97200

EF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF5 TUBS DE COURE
EF5B TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

EF5BJV14 m Tuberia per a línia frigorífica segons UNE-EN-12735.1, realitzada
amb tuberia de coure recuit deshidratada de diàmetre 3/8´´. Inclou
connexionat complet a la xarxa frigorífica de líquid i gas amb les
unitats exteriors i interiors,
p.p. d'accessoris, soportació, fixacions i sifons.
Inclou aïllament elastomèric Upo ARMAFLEX d'espessor
corresponent al diàmetre segons RITE.
Completament instal.lada i amb comprovació de fuites.

Rend.: 1,000 7,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 19,53000 = 1,75770

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 22,72000 = 2,04480

Subtotal: 3,80250 3,80250

Materials

BF5BJV14 m Tuberia per a línia frigorífica segons
UNE-EN-12735.1, realitzada amb tuberia de coure
recuit deshidratada de diàmetre 3/8´´. Inclou
connexionat complet a la xarxa frigorífica de líquid i
gas amb les unitats exteriors i interiors,
p.p. d'accessoris, soportació, fixacions i sifons.
Inclou aïllament elastomèric Upo ARMAFLEX
d'espessor corresponent al diàmetre segons RITE.

1,020      x 3,48000 = 3,54960

Subtotal: 3,54960 3,54960

COST DIRECTE 7,35210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71971

EF5BJV15 m Tuberia per a línia frigorífica segons UNE-EN-12735.1, realitzada
amb tuberia de coure recuit deshidratada de diàmetre 1/2´´. Inclou
connexionat complet a la xarxa frigorífica de líquid i gas amb les
unitats exteriors i interiors,
p.p. d'accessoris, soportació, fixacions i sifons.
Inclou aïllament elastomèric Upo ARMAFLEX d'espessor
corresponent al diàmetre segons RITE.
Completament instal.lada i amb comprovació de fuites.

Rend.: 1,000 8,16 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 22,72000 = 2,15840

A013M000 h Ajudant muntador 0,095 /R x 19,53000 = 1,85535

Subtotal: 4,01375 4,01375

Materials

BF5BJV15 m Tuberia per a línia frigorífica segons
UNE-EN-12735.1, realitzada amb tuberia de coure
recuit deshidratada de diàmetre 1/2´´. Inclou
connexionat complet a la xarxa frigorífica de líquid i
gas amb les unitats exteriors i interiors,
p.p. d'accessoris, soportació, fixacions i sifons.
Inclou aïllament elastomèric Upo ARMAFLEX
d'espessor corresponent al diàmetre segons RITE.

1,020      x 3,68000 = 3,75360

Subtotal: 3,75360 3,75360

COST DIRECTE 7,76735
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,15572

EF5BJV16 m Tuberia per a línia frigorífica segons UNE-EN-12735.1, realitzada
amb tuberia de coure recuit deshidratada de diàmetre 5/8´´. Inclou
connexionat complet
a la xarxa frigorífica de líquid i gas amb les unitats exteriors i
interiors, p.p. d'accessoris, soportació, fixacions i sifons.
Inclou aïllament elastomèric Upo ARMAFLEX d'espessor
corresponent al diàmetre segons RITE.
Completament instal.lada i amb comprovació de fuites.

Rend.: 1,000 11,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 19,53000 = 2,14830

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 22,72000 = 2,49920

Subtotal: 4,64750 4,64750

Materials

BF5BJV16 m Tuberia per a línia frigorífica segons
UNE-EN-12735.1, realitzada amb tuberia de coure
recuit deshidratada de diàmetre 5/8´´. Inclou
connexionat complet a la xarxa frigorífica de líquid i
gas amb les unitats exteriors i interiors,
p.p. d'accessoris, soportació, fixacions i sifons.
Inclou aïllament elastomèric Upo ARMAFLEX
d'espessor corresponent al diàmetre segons RITE.

1,020      x 6,01000 = 6,13020

Subtotal: 6,13020 6,13020
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COST DIRECTE 10,77770
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31659

EF5BJV19 m Subministrament i instal.lació de derivador de tubería frigorífica per
a línia de líquid, gas de succió i gas de descàrrega.
Soldables.(Recuperació Calor)
Marca PANASONIC, model CZ-P/20/29/64/75BK32Q

Rend.: 0,307 176,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 19,53000 = 6,99772

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 22,72000 = 8,14072

Subtotal: 15,13844 15,13844

Materials

BF5BJV19 m Derivador de tubería frigorífica per a línia de líquid,
gas de succió i gas de descàrrega.
Soldables.(Recuperació Calor)
Marca PANASONIC, model CZ-P/20/29/64/75BK32Q

1,020      x 150,00000 = 153,00000

Subtotal: 153,00000 153,00000

COST DIRECTE 168,13844
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,40692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,54536

EFA TUBS DE PVC
EFA2 TUBS DE CPVC
_____________________________________________________________________________________________________________

EFA29545 m Tub de cPVC de 63 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió
nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 50,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 21,12500 21,12500

Materials

BFYA3940 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de cPVC a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 1,21000 = 1,21000

BFWA2940 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 14,32000 = 4,29600

BFA29540 m Tub de cPVC de 63 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN ISO 15877-2

1,020      x 20,31000 = 20,71620

B0A75K02 u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 0,660      x 1,31000 = 0,86460
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Subtotal: 27,08680 27,08680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31688

COST DIRECTE 48,52868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,42643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,95511

EFC TUBS DE POLIPROPILÈ
EFC9 TUBS DE POLIPROPILÈ MULTICAPA
_____________________________________________________________________________________________________________

EFC92PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 22,72000 = 1,24960

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 19,53000 = 1,07415

Subtotal: 2,32375 2,32375

Materials

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,93000 = 0,27900

BFC91PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

1,020      x 2,06000 = 2,10120

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,27000 = 0,39150

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 2,82170 2,82170

COST DIRECTE 5,14545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40272

EG INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 CAIXES I ARMARIS
EG11 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

EG11GJ49 u Caixa general de protecció esquema 9 amb bases portafusibles
tipus 14x51 mm UNE 21 103 i neutre movible. Admet cablejat fins
a 25mm2. Model Cahors CGP-40/9 referència 440.173 o
equivalent.
Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm
de gruix, segons UNE-EN 1329-1.
Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm
de gruix, segons UNE-EN 1329-1.
Material auxiliar per instal·lacions elèctriques..

Rend.: 1,000 221,63 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 19,50000 = 24,37500

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 22,72000 = 28,40000

Subtotal: 52,77500 52,77500

Materials

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,070      x 10,33000 = 11,05310

BG11GJ49 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema 9,
incloent tots els elements necessaris per la seva
correcte execució.

1,000      x 147,25000 = 147,25000

Subtotal: 158,30310 158,30310

COST DIRECTE 211,07810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,55391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,63201

EG1 CAIXES I ARMARIS
EG14 CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

EG14G001 u Quadre general de distribució, dins d´armari modular aillant tipus
Prisma de Merlin Gerin o equivalent aprovat,amb porta de vidre,IP
407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació de noves
sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de
10 kA de poder de tall tipus Merlin Gerin o equivalent
aprovat,mecanismes de comandament i regulació, tot segons
esquema unifilar,amb part proporcional d´accesoris i petit material,
totalment instal-lat i connexionat.

Rend.: 0,150 2.527,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 19,50000 = 650,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 22,72000 = 757,33333

Subtotal: 1.407,33333 1.407,33333

Materials

BG14V004 u Cuadre distribucio 1,000      x 1.000,00000 = 1.000,00000

Subtotal: 1.000,00000 1.000,00000

COST DIRECTE 2.407,33333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 120,36667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.527,70000
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EG14G002 u Quadre de commutació automàtica, amb interruptor Rend.: 0,150 462,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,72000 = 75,73333

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 19,50000 = 65,00000

Subtotal: 140,73333 140,73333

Materials

BG14V004 u Cuadre distribucio 0,300      x 1.000,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

COST DIRECTE 440,73333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,03667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 462,77000

EG1 CAIXES I ARMARIS
EG1P CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA
_____________________________________________________________________________________________________________

EG1PCPM2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus CPM2-D4 per a comptador
de simple tarifa, per a una intensitat de 10 A i una tensió de 400 V,
de 536x516x230 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de
poliester reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns,
amb comptador, ICP de 10 A i interruptor diferencial. Model
CPM2-D4 de Cahors espanyola o equivalent. Totalment muntat en
nínxol i comprovat.

Rend.: 1,000 238,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,22000 42,22000

Materials

BG1PCPM2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus CPM2-D4 per
a comptador de simple tarifa, per a una intensitat de
10 A  i una tensió de 400 V, de 536x516x230 mm,
amb caixes modulars de doble aïllament de poliester
reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de
borns, amb comptador, ICP de 10 A  i interruptor
diferencial. Model CPM2-D4 de Cahors espanyola o
equivalent. Totalment muntat en nínxol i comprovat.

1,000      x 185,00000 = 185,00000

Subtotal: 185,00000 185,00000
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COST DIRECTE 227,22000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,36100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,58100

EG1PTMF1 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a comptador de
simple tarifa, per a una intensitat de 80 a 160 A i una tensió de
400 V, de540x810x170 mm, amb caixes modulars de doble
aïllament de poliester reforçat, base de fusibles amb fusibles i
sortida de borns, amb comptador, ICP de 40A i iinterruptor
diferencial. Model TMF1-40/M de Cahors espanyola o equivalent.
Totalment muntat en nínxol i comprovat.

Rend.: 1,000 431,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,22000 42,22000

Materials

BG1PTMF1 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
comptador de simple tarifa, per a una intensitat de 80
a 160 A  i una tensió de 400 V, de 630x81260x170
mm, amb caixes modulars de doble aïllament de
poliester reforçat, base de fusibles amb fusibles i
sortida de borns, amb comptador, ICP de 40A  i
iinterruptor diferencial. Model TMF1-40/M de Cahors
espanyola o equivalent.

1,000      x 369,00000 = 369,00000

Subtotal: 369,00000 369,00000

COST DIRECTE 411,22000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,56100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 431,78100

EG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

Rend.: 1,000 3,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 22,72000 = 0,74976
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Subtotal: 1,13976 1,13976

Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,46000 = 2,50920

Subtotal: 2,50920 2,50920

COST DIRECTE 3,64896
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83141

EG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG46 CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES
_____________________________________________________________________________________________________________

EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més
neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 105,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,183 /R x 22,72000 = 4,15776

Subtotal: 9,03276 9,03276

Materials

BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG46C5C0 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
22x58 mm

1,000      x 91,37000 = 91,37000

Subtotal: 91,72000 91,72000

COST DIRECTE 100,75276
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,03764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,79040

EG6 MECANISMES
EG61 CAIXES PER A MECANISMES
_____________________________________________________________________________________________________________

EG61CEC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes
modulars, muntat encastat

Rend.: 1,000 22,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 19,50000 = 1,28700
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 8,10300 8,10300

Materials

BG61CEC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars, per a encastar

1,000      x 13,39000 = 13,39000

Subtotal: 13,39000 13,39000

COST DIRECTE 21,49300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,56765

EG6 MECANISMES
EG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 9,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,00150 6,00150

Materials

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,31000 = 3,31000

Subtotal: 3,31000 3,31000

COST DIRECTE 9,31150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77708

EG628296 u Interruptor doble, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat
sobre bastidor o caixa

Rend.: 1,000 11,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,00150 6,00150

Materials

BG628296 u Interruptor doble, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor
o caixa

1,000      x 5,27000 = 5,27000
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Subtotal: 5,27000 5,27000

COST DIRECTE 11,27150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83508

EG6 MECANISMES
EG63 ENDOLLS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG631B23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 9,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,00150 6,00150

Materials

BG631B23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A
250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,33000 = 3,33000

Subtotal: 3,33000 3,33000

COST DIRECTE 9,33150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79808

EG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Rend.: 1,000 9,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,00150 6,00150

Materials

BG638157 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 2,68000 = 2,68000

Subtotal: 2,68000 2,68000

COST DIRECTE 8,68150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11558
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EG63815K u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella,
preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Rend.: 1,000 8,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

Subtotal: 6,00150 6,00150

Materials

BG63815K u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 2,32000 = 2,32000

Subtotal: 2,32000 2,32000

COST DIRECTE 8,32150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73758

EG7 DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
EG73 INTERRUPTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

Rend.: 1,000 55,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

Subtotal: 6,45590 6,45590

Materials

BG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, per a encastar

1,000      x 46,30000 = 46,30000

Subtotal: 46,30000 46,30000

COST DIRECTE 52,75590
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,39370
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EGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 23,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 19,50000 = 5,18700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 22,72000 = 6,04352

Subtotal: 11,23052 11,23052

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,78000 = 3,78000

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 7,30000 = 7,30000

Subtotal: 11,08000 11,08000

COST DIRECTE 22,31052
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,42605

EGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGDZ ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 21,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,55500 10,55500

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 9,58000 = 9,58000

Subtotal: 9,58000 9,58000

COST DIRECTE 20,13500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,14175
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EGE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
EGE1 MÒDULS FOTOVOLTAICS
_____________________________________________________________________________________________________________

EGE1GJ01 u Panell fotovoltaic flexible, compost per una lámina
impermeabilizant EVALON V, amb moduls fotovoltaics integrats en
l'acabat de la coberta.

Rend.: 1,000 43.628,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 22,72000 = 34,08000

Subtotal: 63,33000 63,33000

Materials

BGE1GJ01 u Mòdul fotovoltaic amorf per a instal.lació integrada en
coberta/connexió a xarxa, potència de pic 408Wp,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia del +/-5%

1,000      x 41.371,0000 = 41.371,00000

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 13,000      x 9,00000 = 117,00000

Subtotal: 41.488,00000 41.488,00000

COST DIRECTE 41.551,33000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2.077,56650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43.628,89650

EH INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EH2 LLUMS DECORATIUS ENCASTATS
EH21 LLUMS DECORATIUS ENCASTATS AMB TUBS FLUORESCENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

EH21PHAB u Llumenera adosable resistent contra a impactes d'acer innoxidable
model Philips Korka o equivalent. Difusor transparent de PC de 5
mm de gruix.Tapes finals d'acer innoxidable. 1 entrada de cable
M20 en cada extrem, entrada posterior opcional. Es monta
mitjançant 4 obertures. Tancada amb dos cargols tipus allen.
Lluminária integrada IP65, classe II, es subministra amb balastre
convencional de baixes pèrdues i arrancador o balastre electrònic.
Preparada per a connexió, cablejat passant de 2 x 1,5mm2 i 2
tapes d'accés. Totalment muntat superficialment.

Rend.: 1,000 106,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
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Subtotal: 10,55500 10,55500

Materials

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200
mm de llargària, de 36 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

2,000      x 2,89000 = 5,78000

BH21GP01 u Llumenera fkuorescent antideflagantt, nombre de tubs
fluorescents 2 de 36 W, EEx dIIC T5, amb un grau de
protecció IP 65

1,000      x 84,64000 = 84,64000

Subtotal: 90,42000 90,42000

COST DIRECTE 100,97500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,04875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,02375

EH2 LLUMS DECORATIUS ENCASTATS
EH2D LLUMS DECORATIUS ENCASTATS TIPUS DOWNLIGHT
_____________________________________________________________________________________________________________

EH2DGJL4 u Downlight de superfície, model Panos HG de Zumbotel Staff o
equivalent, per a lampades 2xTC-DEL 26w, amb annell de
superfície blanc, reflector especular, amb reactància electrònica,
protecció IP 55. Instal·lada, connectada i comprovada

Rend.: 1,000 224,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 10,55500 10,55500

Materials

BH2DGP01 u Downlight model Panos HG de Zumbotel Staff o
equivalent, per a lampades 2xTC-DEL 26w, amb
annell d'empotrar balnc, reflector especular, amb
reactància electrònica, protecció IP 55

1,000      x 203,27000 = 203,27000

Subtotal: 203,27000 203,27000

COST DIRECTE 213,82500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,69125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,51625

EH2DGP01 u Downlight model Panos HG de Zumbotel Staff o equivalent, per a
lampades 2xTC-DEL 26w, amb annell d'empotrar blanc, reflector
especular, amb reactància electrònica, protecció IP 55. Instal·lada,
connectada i comprovada

Rend.: 1,000 224,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
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A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 10,55500 10,55500

Materials

BH2DGP01 u Downlight model Panos HG de Zumbotel Staff o
equivalent, per a lampades 2xTC-DEL 26w, amb
annell d'empotrar balnc, reflector especular, amb
reactància electrònica, protecció IP 55

1,000      x 203,27000 = 203,27000

Subtotal: 203,27000 203,27000

COST DIRECTE 213,82500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,69125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,51625

EH6 ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
EH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
_____________________________________________________________________________________________________________

EH610015 u Llumenera d'emergència de la casa Daisalux o equivalent, sèrie
Nova, amb una autonomia de 1 hora, per a una superfície de 80
m2, amb lampada fluorescent de 8 W. Instal·lada i comprovada.

Rend.: 1,000 114,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,33300 6,33300

Materials

BH610015 u Llumenera d'emergència  de la casa Daisalux o
equivalent, sèrie Nova, amb una autonomia de 1
hora, per a una superfície de 80 m2, amb lampada
fluorescent de 8 W

1,000      x 102,60000 = 102,60000

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 103,05000 103,05000

COST DIRECTE 109,38300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,46915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,85215

EH61GJ06 u Llumenera d'emergència de la casa Daisalux o equivalent, sèrie
Nova N2, amb una autonomia de 1 hora, amb lampada fluorescent
de 6 W. Instal·lada i comprovada.

Rend.: 1,000 90,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,33300 6,33300
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Materials

BH61GJ06 u Llumenera d'emergència  de la casa Daisalux o
equivalent, sèrie Nova, amb una autonomia de 1
hora, amb lampada fluorescent de 6 W

1,000      x 79,69000 = 79,69000

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 80,14000 80,14000

COST DIRECTE 86,47300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,32365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,79665

EHZ SUPORTS
EHZ1 CARRILS PLANXA D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

EHZ1U015 m Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar els llums
industrials, amb part proporcional d'accessoris i muntat

Rend.: 1,000 26,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,88800 16,88800

Materials

BHZ1U010 m Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar
les llumeneres industrials, amb part proporcional
d'accessoris

1,000      x 8,39000 = 8,39000

Subtotal: 8,39000 8,39000

COST DIRECTE 25,27800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,54190

EJ INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ13 LAVABOS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm,
de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals

Rend.: 1,000 52,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 11,03800 11,03800

Materials

BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de
fixació i suport mural

1,000      x 38,33000 = 38,33000
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,55000 = 0,36375

Subtotal: 38,69375 38,69375

COST DIRECTE 49,73175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,21834

EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ14 INODORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 226,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 22,72000 = 28,40000

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 19,50000 = 6,63000

Subtotal: 35,03000 35,03000

Materials

BJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, amb els elements de fixació i per a col.locar
sobre el paviment

1,000      x 180,03000 = 180,03000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,55000 = 0,17460

Subtotal: 180,20460 180,20460

COST DIRECTE 215,23460
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,76173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,99633

EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ1A ABOCADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 69,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 16,55700 16,55700
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Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 14,55000 = 0,21825

BJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

1,000      x 47,66000 = 47,66000

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 7,75000 = 1,89875

Subtotal: 49,77700 49,77700

COST DIRECTE 66,33400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,31670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,65070

EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ1B CISTERNES
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ1BF69C u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per
anar davant d'envà lleuger o autoportant, amb una alçària de 1,2 m
i amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega de 9 i 6 l ,
accionament amb parada voluntària amb acabat en acer
inoxidable, col.locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 294,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 22,72000 = 10,22400

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 19,50000 = 2,18400

Subtotal: 12,40800 12,40800

Materials

BJ1BF6AC u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de
suport per anar davant d'envà lleuger o autoportant,
amb una alçària de 1,2 m i amplària de 0,45 a 0,55 m,
per a una descàrrega de 9 i 6 l i accionament amb
parada voluntària

1,000      x 181,48000 = 181,48000

BJ24E026 u Mecanisme d'accionament manual per a inodor,
acabat en acer inoxidable

1,000      x 86,90000 = 86,90000

Subtotal: 268,38000 268,38000

COST DIRECTE 280,78800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,03940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,82740
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EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ23 AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ239121 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 56,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 22,72000 = 10,22400

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 19,50000 = 2,18400

Subtotal: 12,40800 12,40800

Materials

BJ239121 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 41,12000 = 41,12000

Subtotal: 41,12000 41,12000

COST DIRECTE 53,52800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,67640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,20440

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ29 AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de
3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 28,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 19,50000 = 1,46250

Subtotal: 8,27850 8,27850

Materials

BJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta
i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb
entrada de 1/2´´

1,000      x 19,00000 = 19,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000

COST DIRECTE 27,27850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,36393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,64243
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EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ2A AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 129,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 27,59500 27,59500

Materials

BJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar
superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 95,80000 = 95,80000

Subtotal: 95,80000 95,80000

COST DIRECTE 123,39500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,16975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,56475

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ2Z Familia J2Z
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ2Z1121 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada
de 1/2´´

Rend.: 1,000 20,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 19,50000 = 1,46250

Subtotal: 8,27850 8,27850

Materials

BJ2Z1121 u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
sortida roscada de 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

1,000      x 11,50000 = 11,50000

Subtotal: 11,50000 11,50000

COST DIRECTE 19,77850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,76743
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EJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
EJM1 COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

EJM1GJ20 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica
C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m3/h, pressió nominal
10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions
roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical,
connectat a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 124,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 5,51900 5,51900

Materials

BJM1GJ20 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda,
classe metrològica B, calibre nominal 20 mm, cabal
nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions
roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o
vertical

1,000      x 112,80000 = 112,80000

Subtotal: 112,80000 112,80000

COST DIRECTE 118,31900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,91595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,23495

EM INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM3 EXTINTORS D'INCENDIS
EM31 EXTINTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 50,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 38,90000 = 38,90000

Subtotal: 39,17000 39,17000
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COST DIRECTE 47,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,38100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,00100

EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 133,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,45000 8,45000

Materials

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 118,21000 = 118,21000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 118,48000 118,48000

COST DIRECTE 126,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,34650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,27650

EN VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN3 VÀLVULES D'ESFERA
EN31 VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES
_____________________________________________________________________________________________________________

EN314327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 17,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 22,72000 = 3,74880

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 19,53000 = 3,22245

Subtotal: 6,97125 6,97125

Materials

BN314320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 9,37000 = 9,37000

Subtotal: 9,37000 9,37000

COST DIRECTE 16,34125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15831
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EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 21,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 22,72000 = 3,74880

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 19,53000 = 3,22245

Subtotal: 6,97125 6,97125

Materials

BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 13,56000 = 13,56000

Subtotal: 13,56000 13,56000

COST DIRECTE 20,53125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,55781

EN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ
EN84 VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC ROSCADES
_____________________________________________________________________________________________________________

EN841251 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4´´,
execució reforçada, cos de llautó, disc de acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 25 bar,
temperatura màxima 100 °C, roscada

Rend.: 1,000 16,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250

Subtotal: 10,56250 10,56250

Materials

BN841251 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre
nominal 3/4´´, execució reforçada, cos de llautó, disc
de acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 25 bar,
temperatura màxima 100 °C

1,000      x 5,19000 = 5,19000

Subtotal: 5,19000 5,19000

COST DIRECTE 15,75250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,54013
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ENE FILTRES COLADORS
ENE1 FILTRES COLADORS ROSCATS
_____________________________________________________________________________________________________________

ENE14300 u Filtre colador de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de llautó i muntat roscat

Rend.: 1,000 13,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000

Materials

BNE14300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
llautó

1,000      x 4,09000 = 4,09000

Subtotal: 4,09000 4,09000

COST DIRECTE 12,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,16700

EP INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP3 INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA
EP31 AMPLIFICADORS I PREAMPLIFICADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EP31GJ01 u Equipament de megafonia analògica de l'estació format per
amplificador de 80/100 w, mod A-100 o similar, 1 difusor interior
empotrat de 15 W i 2 projectors exteriors de 20W. Doble regulador
per aïllar la megafonia interna i externa en funció de l'horari.
Totalment muntat i comprovat.

Rend.: 1,000 1.630,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250

Subtotal: 10,56250 10,56250

Materials

BP31GJ01 u Equipament de megafonia analògica de l'estació
format per amplificador de 80/100 w, mod A-100 o
similar, 1 difusor interior empotrat de 15 W i 2
projectors exteriors de 20W. Doble regulador per
aïllar la megafonia interna i externa en funció de
l'horari.

1,000      x 1.542,00000 = 1.542,00000

Subtotal: 1.542,00000 1.542,00000
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COST DIRECTE 1.552,56250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 77,62813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.630,19063

EP3 INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA
EP32 CENTRALETES DE MEGAFONIA
_____________________________________________________________________________________________________________

EP32GJ01 u Sistema megafonia digital qualitat CD format per la gravació
professional de tots els missatges i poblacions relacionades amb
l'estació de La Bisbal, el tractament digital posterior i el software
d'emissió i construcció automàtica de missatges. Connexió a la
sortida de la targeta de so del PC de control. Els missatges podran
ser enviats remotament per la línia de comunicacions desde les
oficines centrals de la companyia explotadora.

Rend.: 1,000 2.308,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 22,72000 = 136,32000

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 19,53000 = 117,18000

Subtotal: 253,50000 253,50000

Materials

BP32GJ01 u Sistema megafonia digital qualitat CD format per la
gravació professional de tots els missatges i
poblacions relacionades amb l'estació de La Bisbal, el
tractament digital posterior i el software d'emissió i
construcció automàtica de missatges. Connexió a la
sortida de la targeta de so del PC de control. Els
missatges podran ser enviats remotament per la línia
de comunicacions desde les oficines centrals de la
companyia explotadora.

1,000      x 1.945,00000 = 1.945,00000

Subtotal: 1.945,00000 1.945,00000

COST DIRECTE 2.198,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 109,92500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.308,42500

EP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP73 ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE VEU I DADES
_____________________________________________________________________________________________________________

EP738283 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 5e FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

Rend.: 1,000 20,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 22,72000 = 4,99840

Subtotal: 4,99840 4,99840

Materials

BP738283 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 5e FTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 14,33000 = 14,33000

Subtotal: 14,33000 14,33000

COST DIRECTE 19,32840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,29482

EP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP7E EQUIPS ELECTRÒNICS PER A TRANSMISSIÓ DE DADES
_____________________________________________________________________________________________________________

EP7EGJ01 u Alta de línia ADSL + IP fixe + Router tallafocs CISCO model 837 o
similar. Configuració i proves.

Rend.: 1,000 1.002,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,53000 = 39,06000

Subtotal: 84,50000 84,50000

Materials

BP73GJ01 u Alta de línia ADSL + IP fixe + Router tallafocs CISCO
model 837 o similar. Configuració i proves.

1,000      x 870,00000 = 870,00000

Subtotal: 870,00000 870,00000

COST DIRECTE 954,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,72500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.002,22500

EP7EGJ02 u Manteniment de línia ADSL durant els primers 12 mesos amb IP
fixe.

Rend.: 1,000 1.134,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BP73GJ02 u Manteniment de línia ADSL durant els primers 12
mesos amb IP fixe.

1,000      x 1.080,00000 = 1.080,00000

Subtotal: 1.080,00000 1.080,00000

COST DIRECTE 1.080,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 54,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.134,00000
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EP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP7X ALTRES ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

EP7XGJ03 u Instal·lacions de cablejats, suports , equips i posada en marxa de
tot el sistema a l'estació de La Bisbal.

Rend.: 1,000 8.412,00 €

EP7XGJ04 u Monitor TFT 23´´, moble metàl·lic amb capçalera de Transports
Públics, suport de paret, frontal antivandàlic vidre 4+4 especial
antireflexes, electrònica interna amb comunicacions Ethernet
TCP/IP i controls posteriors. Pantalla homologada per Transports
Públics a totes les estacions de Catalunya.

Rend.: 1,000 4.401,20 €

EP7XGJ05 u Panell electrònic LED de 4+1 línies de caracters de 55 mm.
d'alçada, amb serigrafia segons Transports públics, amb suport
inclòs de doble tub a sostre o en banderola a pilar i comunicacions
per Ethernet TCP/IP.

Rend.: 1,000 5.222,00 €

EP7XGJ06 u Servidor de dades marca HP-COMPAQ o similar format per CPU
de 3 Ghz, RAM 1 Gbyte, HD 80 Gb, monitor TFT 19´´, teclat i
ratolí. Software de telemanteniment i accessoris pel control dels
perifèrics.

Rend.: 1,000 1.150,00 €

EP7XGJ07 u Llicència interna de software tipus IDS Bus per presentació de
dades en monitor o panell.

Rend.: 1,000 4.868,00 €

EP7XGJ08 u Llicència interna de software tipus IDS Bus per presentació de
dades en monitor o panell.

Rend.: 1,000 254,00 €

EP7XGJ09 u Equip gravador, transmissor digital ADSL per control de fins a 4
càmeres i megafonia IP, de 80 Gb de HD, tipus SAMSUNG PF-200
o similar. Si és necessari, s'inclou la instal·lació i configuració de
les càmeres a les oficines centrals de la companyia.

Rend.: 1,000 3.142,00 €

EPA INSTAL.LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV
EPA1 CÀMERES I ACCESSORIS PER A CÀMERES
_____________________________________________________________________________________________________________

EPA1GJ01 u Càmera formada per cabina per exteriors AVT-5070 antivandàlica
o similar, càmera SAMSUNG color, dia/nit 540VTL o similar, òptica
autoiris 3,5-8 mm. Inclòs suport i instal·lada

Rend.: 1,000 1.372,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 22,72000 = 34,08000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500

Subtotal: 63,37500 63,37500

Materials

BPA1GJ01 u Càmera formada per cabina per exteriors AVT-5070
antivandàlica o similar, càmera SAMSUNG color,
dia/nit 540VTL o similar, òptica autoiris 3,5-8 mm.
Inclòs suport i instal·lada

1,000      x 1.244,00000 = 1.244,00000

Subtotal: 1.244,00000 1.244,00000

COST DIRECTE 1.307,37500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 65,36875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.372,74375

EPD INFRAESTRUCTURA COMU DE TELECOMUNICACIONS ICT
EPD7 ARMARIS METAL.LICS PER A RECINTE D'INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

EPD71AG5 u Armari per a recinte d'instal.lacions de telecomunicacions modular
, de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2
portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta
hidrofugada, de 3260x2700x500 mm, muntat sobre el paviment,
inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge, segons
especificacions del projecte

Rend.: 1,000 1.706,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 22,72000 = 181,76000

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 19,53000 = 156,24000

Subtotal: 338,00000 338,00000

Materials

BPD71AG0 u Armari per a recinte d'instal.lacions de
telecomunicacions modular (RITM), de construcció
monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes
de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de
fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, per a
muntar sobre el paviment, inclosos tots els accessoris
necessaris per al muntatge

2,000      x 643,57000 = 1.287,14000

Subtotal: 1.287,14000 1.287,14000

COST DIRECTE 1.625,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 81,25700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.706,39700
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EQ EQUIPAMENTS
EQ5 TAULELLS
EQ54 TAULELLS DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig,
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col.locat sobre obra amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 257,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,500 /R x 19,68000 = 29,52000

A012A000 h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 22,36000 = 89,44000

Subtotal: 118,96000 118,96000

Materials

BQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de
fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i
reforç interior amb llates de pi, per a col.locar sobre
l'obra

1,000      x 126,03000 = 126,03000

Subtotal: 126,03000 126,03000

COST DIRECTE 244,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,24950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,23950

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G214 ENDERROCS D'ESTRUCTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

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

Rend.: 3,000 52,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 12,68667

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 1,83250

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,55267

Subtotal: 16,07184 16,07184

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 66,65000 = 1,11083

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,75000 = 0,31250



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´ESTACIÓ D´AUTOBUSOS TORROELLA DE MONTGRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/02/11 Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 6,28333

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,71233

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 72,67000 = 24,22333

Subtotal: 33,64232 33,64232

COST DIRECTE 49,71416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,19987

G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
_____________________________________________________________________________________________________________

G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 20,000 6,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,23290

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,90300

Subtotal: 2,13590 2,13590

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 66,65000 = 0,16663

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 2,82150

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 41,01000 = 0,20505

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 0,94250

Subtotal: 4,13568 4,13568

COST DIRECTE 6,27158
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,58516

G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 6,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,29113

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,18938
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Subtotal: 1,48051 1,48051

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,51263

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 3,52688

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 66,65000 = 0,41656

Subtotal: 4,45607 4,45607

COST DIRECTE 5,93658
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23341

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

Rend.: 21,000 4,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619

Subtotal: 1,12800 1,12800

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 66,65000 = 0,31738

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 2,68714

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057

Subtotal: 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,52309
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74924

G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 12,000 3,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,83250

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817

Subtotal: 2,22067 2,22067

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 16,76000 = 1,39667

Subtotal: 1,39667 1,39667
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COST DIRECTE 3,61734
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79821

G219U200 m2 Fresat per 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.: 775,000 0,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04911

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,00902

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,02837

Subtotal: 0,08650 0,08650

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 77,52000 = 0,40010

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05303

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 53,56000 = 0,06911

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,13617

Subtotal: 0,65841 0,65841

COST DIRECTE 0,74491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78216

G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Rend.: 4,000 36,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 16,17700 16,17700

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 4,71250

Subtotal: 18,53000 18,53000

COST DIRECTE 34,70700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44235

G21BX001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barana metàl·lica, inclòs part proporcional de suports verticals

Rend.: 80,000 1,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,47575

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,05823

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,22988

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,99000 = 0,05498

Subtotal: 0,81884 0,81884

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 0,49050

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,500 /R x 64,74000 = 0,40463

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,04688

Subtotal: 0,94201 0,94201

COST DIRECTE 1,76085
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84889

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G221 EXCAVACIONS EN DESMUNT
_____________________________________________________________________________________________________________

G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 170,000 3,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,03425

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,11194

Subtotal: 0,14619 0,14619

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500 /R x 72,67000 = 0,21374
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C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 147,68000 = 0,86871

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 119,57000 = 0,14067

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,49029

Subtotal: 2,71341 2,71341

COST DIRECTE 2,85960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00258

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G222 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,000 6,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,27726

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,45310

Subtotal: 0,73036 0,73036

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 58,54000 = 1,39381

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,250 /R x 72,67000 = 0,43256

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 3,66929

Subtotal: 5,49566 5,49566

COST DIRECTE 6,22602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53732

G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 52,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 18,39000 = 49,65300

Subtotal: 49,65300 49,65300
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COST DIRECTE 49,65300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,13565

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G224 REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES
_____________________________________________________________________________________________________________

G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

Rend.: 395,000 0,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,03000 = 0,06745

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,01769

Subtotal: 0,08514 0,08514

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,17985

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 66,65000 = 0,03375

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 59,20000 = 0,02997

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,05065

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

0,350 /R x 71,58000 = 0,06343

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,200 /R x 118,26000 = 0,05988

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,66000 = 0,17382

Subtotal: 0,59135 0,59135

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 0,72699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76334

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G226 TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
_____________________________________________________________________________________________________________

G2263222 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

Rend.: 1,000 8,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,03000 = 4,75750

Subtotal: 4,75750 4,75750

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,250 /R x 8,61000 = 2,15250

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,014 /R x 56,03000 = 0,78442

Subtotal: 3,37764 3,37764

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07136

COST DIRECTE 8,20650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,61683

G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 5,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207

Subtotal: 0,13904 0,13904

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835

Subtotal: 1,10987 1,10987

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,33000 = 3,99600

Subtotal: 4,04650 4,04650

COST DIRECTE 5,29541
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56018
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G22 MOVIMENTS DE TERRES
G228 REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS
_____________________________________________________________________________________________________________

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

Rend.: 21,000 4,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,03000 = 1,08743

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27726

Subtotal: 1,36469 1,36469

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,61238

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 58,54000 = 1,39381

Subtotal: 2,19671 2,19671

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,39000 = 0,46800

Subtotal: 0,51850 0,51850

COST DIRECTE 4,07990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28390

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G22D ESBROSSADA DEL TERRENY
_____________________________________________________________________________________________________________

G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 695,000 0,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,01676

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09492

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 0,08214
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Subtotal: 0,19382 0,19382

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 0,05901

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 58,54000 = 0,01685

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 71,04000 = 0,02044

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,55000 = 0,01101

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 66,65000 = 0,01918

Subtotal: 0,12649 0,12649

COST DIRECTE 0,32031
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33633

G3 FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
G3E PILONS
G3E5 PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PILONS
_____________________________________________________________________________________________________________

G3E5U125 m Execució de piló de diàmetre 45 cm, tipus CPI-8, barrinat i
formigonat per tub central de barrina, incloent construcció de pou
guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, formigó
HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 18,750 33,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 21,99000 = 1,17397

A0112000 h Cap de colla 0,499 /R x 23,29000 = 0,61982

A0150000 h Manobre especialista 1,199 /R x 19,03000 = 1,21691

Subtotal: 3,01070 3,01070

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,161 /R x 47,05000 = 0,40400

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,200 /R x 18,85000 = 0,20107

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,161 /R x 39,24000 = 0,33694

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,279 /R x 101,07000 = 1,50392

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i
extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

1,001 /R x 200,57000 = 10,70776

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,099 /R x 54,58000 = 0,28818

Subtotal: 13,44187 13,44187

Materials
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B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,190      x 79,64000 = 15,13160

Subtotal: 15,13160 15,13160

COST DIRECTE 31,58417
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,57921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,16338

G3E PILONS
G3EZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PILONS
_____________________________________________________________________________________________________________

G3EZU045 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 45 cm, amb mitjans mecànics
o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 3,750 40,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 4,90400

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,24213

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 10,14933

Subtotal: 16,29546 16,29546

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 5,02667

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 15,04800

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 51,37000 = 2,05480

Subtotal: 22,12947 22,12947

COST DIRECTE 38,42493
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,92125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,34618

G3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
G3Z1 CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Rend.: 50,000 9,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,43980

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,39060

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,11645

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 0,73560
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Subtotal: 1,68245 1,68245

Materials

B060U110 m3 Formigó de HM-15 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,105      x 68,25000 = 7,16625

Subtotal: 7,16625 7,16625

COST DIRECTE 8,84870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29114

G4 ESTRUCTURES
G44 ESTRUCTURES D'ACER
G440 ESTRUCTURES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
_____________________________________________________________________________________________________________

G440U010 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una
capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

Rend.: 105,000 3,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,41886

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,18124

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 0,37200

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,11090

Subtotal: 1,08300 1,08300

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 54,58000 = 0,07797

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,05124

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,03038

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 104,20000 = 0,39695

Subtotal: 0,55654 0,55654

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,020      x 9,71000 = 0,19420

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1,050      x 1,11000 = 1,16550

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0,250      x 0,31000 = 0,07750

Subtotal: 1,43720 1,43720
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COST DIRECTE 3,07674
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23058

G45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
G450 FORMIGONS PER A ESTRUCTURES, TÚNELS I D'ALTRES ELEMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

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

Rend.: 25,000 97,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,56240

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,47120

Subtotal: 5,72440 5,72440

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,42568

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,82944

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,18720

Subtotal: 3,44232 3,44232

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 79,64000 = 83,62200

Subtotal: 83,62200 83,62200

COST DIRECTE 92,78872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,63944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,42816

G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat
i curat

Rend.: 37,000 108,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,05568

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,37730

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216

Subtotal: 7,04460 7,04460

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,42162

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,85000 = 0,22216
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 1,12086

Subtotal: 8,32053 8,32053

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 84,07000 = 88,27350

Subtotal: 88,27350 88,27350

COST DIRECTE 103,63863
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,18193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,82056

G4B ARMADURES PASSIVES
G4B0 ARMADURES EN BARRES CORRUGADES
_____________________________________________________________________________________________________________

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat

Rend.: 390,000 1,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,15072

Subtotal: 0,29909 0,29909

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02021

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384

Subtotal: 0,02819 0,02819

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 0,98958
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03906
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G4B ARMADURES PASSIVES
G4BC ARMADURES PER A LLOSES
_____________________________________________________________________________________________________________

G4BCMG01 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manupulada a taller ME 15x15 Ø10-10 B500 SD 6x2,2 UNE
36092, per a l'armadura de lloses.

Rend.: 1,000 9,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 19,53000 = 0,52731

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 21,99000 = 0,59373

Subtotal: 1,12104 1,12104

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,06000 = 0,02120

D0B3423A M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manupulada a taller ME 15x15
Ø10-10 B500 SD 6x2,2 UNE 36092.

1,000      x 7,91364 = 7,91364

Subtotal: 7,93484 7,93484

COST DIRECTE 9,05588
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50867

G4D ENCOFRATS
G4D0 ENCOFRATS PER A ESTRUCTURES I TÚNELS
_____________________________________________________________________________________________________________

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 32,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 9,77333

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,13000

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,51000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778

Subtotal: 25,00111 25,00111

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,76111

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,21289

Subtotal: 1,97400 1,97400

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

Subtotal: 3,89945 3,89945

COST DIRECTE 30,87456
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,41829

G7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
G7J FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS
G7J1 FORMACIÓ DE JUNTS
_____________________________________________________________________________________________________________

G7J1U100 m2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ'

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0556 /R x 21,99000 = 1,22264

A0112000 h Cap de colla 0,0111 /R x 23,29000 = 0,25852

A013U001 h Ajudant 0,0556 /R x 19,53000 = 1,08587

Subtotal: 2,56703 2,56703

Materials

B7C2U100 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20
kg/m3 de 10 mm de gruix

1,100      x 0,88000 = 0,96800

Subtotal: 0,96800 0,96800

COST DIRECTE 3,53503
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71178

G7J FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS
G7J2 REBLERT DE JUNTS
_____________________________________________________________________________________________________________

G7J2U010 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix
i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú
sintètic en dissolució

Rend.: 18,000 7,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,08500

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,25878

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 2,44333

Subtotal: 3,78711 3,78711

Materials

B7C2U100 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20
kg/m3 de 10 mm de gruix

1,100      x 0,88000 = 0,96800
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B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

0,500      x 4,49000 = 2,24500

Subtotal: 3,21300 3,21300

COST DIRECTE 7,00011
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35012

G9 FERMS I PAVIMENTS
G91 ESPLANADES
G91A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES AMB ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

Rend.: 1,000 20,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 18,39000 = 1,65510

Subtotal: 1,65510 1,65510

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,013 /R x 56,95000 = 0,74035

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,023 /R x 66,20000 = 1,52260

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,040 /R x 42,60000 = 1,70400

C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb
escarificadora

0,110 /R x 69,21000 = 7,61310

Subtotal: 11,58005 11,58005

Materials

B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,061      x 103,69000 = 6,32509

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 6,37559 6,37559

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02483

COST DIRECTE 19,63557
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61734

G92 SUBBASES
G921 SUBBASES DE TOT-U
_____________________________________________________________________________________________________________

G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 20,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593
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Subtotal: 0,21911 0,21911

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425

Subtotal: 1,02882 1,02882

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 18,74650 18,74650

COST DIRECTE 19,99443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,99415

G93 BASES
G935 BASES DE GRANULAT-CIMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

G935E125 m3 Base de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM III/B
32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98%
del PM

Rend.: 1,000 41,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120

Subtotal: 1,80105 1,80105

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,016 /R x 66,20000 = 1,05920

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 42,60000 = 0,08520

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430

Subtotal: 1,73870 1,73870

Materials

D9381E1K m3 Conglomerat de sòl-ciment SC40 sense additius, amb
ciment CEM III/B 32,5 N, elaborat a l'obra en planta
de 60 m3/h

1,050      x 34,21642 = 35,92724

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,01000 = 0,02525

Subtotal: 35,95249 35,95249

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02702

COST DIRECTE 39,51926
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,97596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,49522
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G96 VORADES
G965 VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 24,000 23,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,66500

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 4,59750

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,97042

Subtotal: 9,23292 9,23292

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08125

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,53510

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,28542

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 41,30000 = 0,43021

Subtotal: 1,33198 1,33198

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus
T-3 sèrie 1a

1,050      x 4,44000 = 4,66200

B060U110 m3 Formigó de HM-15 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,069      x 68,25000 = 4,70925

Subtotal: 12,28355 12,28355

COST DIRECTE 22,84845
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,99087
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G97 RIGOLES
G974 RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada
i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
i totes les feines adients, totalment col·locada

Rend.: 55,000 17,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 1,59927

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,00618

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,42345

Subtotal: 4,02890 4,02890

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 0,37360

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,400 /R x 41,30000 = 0,30036

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,18959

Subtotal: 0,86355 0,86355

Materials

B060U110 m3 Formigó de HM-15 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 68,25000 = 5,46000

B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,27000 = 0,02270

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,40000 = 0,07000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,007      x 88,90000 = 0,62230

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050      x 5,16000 = 5,41800

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 80,56000 = 0,08056

Subtotal: 12,10356 12,10356

COST DIRECTE 16,99601
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,84581

G98 GUALS DE PECES ESPECIALS
G981 GUALS DE PEDRA NATURAL
_____________________________________________________________________________________________________________

G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 5,150 159,43 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 21,42524

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 4,52233

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 17,07961

Subtotal: 43,02718 43,02718

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,350 /R x 41,30000 = 2,80680

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,350 /R x 39,24000 = 2,66680

Subtotal: 5,47360 5,47360

Materials

B060U110 m3 Formigó de HM-15 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,229      x 68,25000 = 15,62925

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,036      x 88,90000 = 3,20040

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

1,000      x 84,51000 = 84,51000

Subtotal: 103,33965 103,33965

COST DIRECTE 151,84043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,59202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,43245

G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 4,300 289,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 20,45581

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 5,41628

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 25,66047

Subtotal: 51,53256 51,53256

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,550 /R x 39,24000 = 5,01907

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,550 /R x 41,30000 = 5,28256

Subtotal: 10,30163 10,30163

Materials

B060U110 m3 Formigó de HM-15 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,284      x 68,25000 = 19,38300
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B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

2,000      x 96,06000 = 192,12000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700

Subtotal: 214,17000 214,17000

COST DIRECTE 276,00419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,80021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,80440

G9E PAVIMENTS DE PANOT
G9E1 PAVIMENTS DE PANOT
_____________________________________________________________________________________________________________

G9E1X010 m2 Paviment de rajola hidràulica blanca tipus Pirelli o equivalent,
pulida i amb 10 estries de 30x300x3 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Rend.: 30,000 31,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 4,29100

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,77633

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,93200

Subtotal: 7,99933 7,99933

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,30000 = 0,68833

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,69517

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,86000 = 0,21433

Subtotal: 1,59783 1,59783

Materials

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112

B060U110 m3 Formigó de HM-15 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 68,25000 = 6,82500

B9E1X001 m2 Rajola hidràulica blanca tipus Pirelli o equivalent
pulida i amb 10 estries de 30x300x3 cm.

1,050      x 10,00000 = 10,50000

Subtotal: 20,15312 20,15312

COST DIRECTE 29,75028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,23779
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G9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ
G9GA PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT
_____________________________________________________________________________________________________________

G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients

Rend.: 6,000 104,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 7,33000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,97042

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 6,34333

Subtotal: 14,64375 14,64375

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333

Subtotal: 0,68333 0,68333

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 76,72000 = 80,55600

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250

Subtotal: 84,26850 84,26850

COST DIRECTE 99,59558
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,97978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,57536

G9GAX001 m3 Paviment de formigó HM-30, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts mitjançant peces de plàstic
model JRI+4 de l'empresa FAROBEl o equivalent i totes les feines
adients.

Rend.: 9,000 121,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 4,88667

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 4,22889

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,64694

Subtotal: 9,76250 9,76250

Maquinària
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C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,45556

Subtotal: 0,45556 0,45556

Materials

B9X0X001 m Junt tridimensional model JRI+4. 6,000      x 3,00000 = 18,00000

B060X001 m3 Formigó HM-30, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 83,42000 = 87,59100

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250

Subtotal: 105,89350 105,89350

COST DIRECTE 116,11156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,80558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,91714

G9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
_____________________________________________________________________________________________________________

G9H11B61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B60/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 21,99000 = 0,35184

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,39000 = 1,32408

Subtotal: 1,67592 1,67592

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materials

B9H11B61 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B60/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000      x 50,91000 = 50,91000

Subtotal: 50,91000 50,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02514

COST DIRECTE 54,31018
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,71551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,02569
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G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum

Rend.: 112,000 35,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,67964

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,39268

Subtotal: 1,28027 1,28027

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723

Subtotal: 6,57830 6,57830

Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 26,21000 = 26,21000

Subtotal: 26,21000 26,21000

COST DIRECTE 34,06857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,77200

G9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9HA LLIGANTS PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
_____________________________________________________________________________________________________________

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses Rend.: 1,000 397,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000

Subtotal: 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,93700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,67700
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G9J REGS SENSE GRANULATS
G9J1 REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
_____________________________________________________________________________________________________________

G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell

Rend.: 700,000 0,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141

Subtotal: 0,05860 0,05860

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

0,700      x 0,35000 = 0,24500

Subtotal: 0,24500 0,24500

COST DIRECTE 0,40617
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42648

G9J REGS SENSE GRANULATS
G9J2 REGS DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN
_____________________________________________________________________________________________________________

G9J23P00 t Reg de cura amb producte filmògen Rend.: 1,000 3.099,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500

Subtotal: 31,98300 31,98300

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 28,42000 = 19,89400

Subtotal: 19,89400 19,89400

Materials

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 1.000,000      x 2,90000 = 2.900,00000

Subtotal: 2.900,00000 2.900,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47975

COST DIRECTE 2.952,35675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 147,61784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.099,97458
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G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó Rend.: 550,000 1,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03998

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,03460

Subtotal: 0,07458 0,07458

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05582

Subtotal: 0,05582 0,05582

Materials

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,300      x 2,90000 = 0,87000

Subtotal: 0,87000 0,87000

COST DIRECTE 1,00040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05042

G9X PAVIMENTS INTERIORS
G9X1 PAVIMENTS INTERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

G9X1222V m2 Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de
forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col.locat a
l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 37,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,55170

Subtotal: 15,45270 15,45270

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,28000 = 0,39900

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,29000 = 2,03102

B0FH7172 m2 Rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

1,020      x 17,84000 = 18,19680

Subtotal: 20,62682 20,62682

COST DIRECTE 36,07952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,88350
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G9X1C117 m2 Paviment flotant de terratzo de gra mitjà de 40x40 cm, preu alt,
col.locat a truc de maceta amb morter 1:6 sobre recrescut de 3 cm
de morter 1:6, làmina separadora de polietilè de 144 g/m2 i
aïllament amb plaques de poliestirè expandit elastificat de 20 mm
de gruix

Rend.: 1,000 45,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144
g/m2, col.locada no adherida

1,000      x 1,23865 = 1,23865

E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

1,000      x 8,66230 = 8,66230

E9C1242A m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm,
preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, per a ús interior normal

1,000      x 22,19562 = 22,19562

E7C2P201 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit
elastificat de 20 mm de gruix, col.locades no
adherides

1,000      x 3,48810 = 3,48810

E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

1,000      x 7,47642 = 7,47642

Subtotal: 43,06109 43,06109

COST DIRECTE 43,06109
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,21414

G9X1PFA4 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de quars de color, armat amb malla electrosoldada d'acer B
500 T de 15x15 cm i diàmetres de les barres de 6 i 6 mm, làmina
de polietilè de 150 µm, sobre una solera de 25 cm de gruix de
formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a
la compressió i capa separadora amb geotèxtil de polipropilè de
100 a 110 g/m2

Rend.: 1,000 78,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense
adherir

1,000      x 2,11720 = 2,11720

E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144
g/m2, col.locada no adherida

1,000      x 1,23865 = 1,23865

E9371CHM m2 Solera de formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat
1400 a 1600 kg/m3, de 25 cm de gruix

1,000      x 44,21508 = 44,21508

E9G2468M m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge

0,150      x 159,54015 = 23,93102
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mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols
de quars de color

E9Z4AA16 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a
l'armadura de lloses de formigó

1,000      x 3,53498 = 3,53498

Subtotal: 75,03693 75,03693

COST DIRECTE 75,03693
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,75185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,78878

GA TANCAMENTS
GAR TANCAMENTS METÀL·LICS
GAR1 TANCAMENTS AMB MALLES METÀL·LIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

GAR1U010 m Tancament exterior d'1,6 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs excavació i fonament d'ancoratge

Rend.: 1,000 14,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,03000 = 1,90300

Subtotal: 4,10200 4,10200

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,025 /R x 17,28000 = 0,43200

Subtotal: 0,43200 0,43200

Materials

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,200      x 1,63000 = 0,32600

BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

0,500      x 9,34000 = 4,67000

BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

1,260      x 3,06000 = 3,85560

Subtotal: 8,85160 8,85160

COST DIRECTE 13,38560
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05488

GB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
GBA1 MARQUES LONGITUDINALS
_____________________________________________________________________________________________________________

GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

Rend.: 495,000 0,76 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,04705

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,07689

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,13327

Subtotal: 0,25721 0,25721

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 0,07661

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01578

Subtotal: 0,09239 0,09239

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,140      x 2,27000 = 0,31780

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460

Subtotal: 0,37240 0,37240

COST DIRECTE 0,72200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75810

GBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
GBA3 MARQUES SUPERFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

GBA3U601 m2 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 14,000 23,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 4,71214

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,66357

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,71857

Subtotal: 9,09428 9,09428

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,55786

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 43,46000 = 3,10429

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,74000 = 2,83857

Subtotal: 6,50072 6,50072

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,560      x 0,91000 = 0,50960

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 3,500      x 1,84000 = 6,44000
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Subtotal: 6,94960 6,94960

COST DIRECTE 22,54460
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,12723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,67183

GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 74,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,38000 10,38000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688

Subtotal: 2,60688 2,60688

Materials

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 57,58000 = 57,58000

Subtotal: 57,58000 57,58000

COST DIRECTE 70,56688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,52834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,09522

GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 3,750 116,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,86400

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,20800

Subtotal: 11,07200 11,07200

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,78067

Subtotal: 2,78067 2,78067

Materials

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 97,14000 = 97,14000
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Subtotal: 97,14000 97,14000

COST DIRECTE 110,99267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,54963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,54230

GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 3,000 143,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000

Subtotal: 13,84000 13,84000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583

Subtotal: 3,47583 3,47583

Materials

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 119,59000 = 119,59000

Subtotal: 119,59000 119,59000

COST DIRECTE 136,90583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,84529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,75112

GBB1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 3,500 154,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,58000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,28286

Subtotal: 11,86286 11,86286

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,97929

Subtotal: 2,97929 2,97929

Materials

BBM1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 132,71000 = 132,71000
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Subtotal: 132,71000 132,71000

COST DIRECTE 147,55215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,37761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,92976

GBB1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a
senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Rend.: 0,350 569,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 55,80000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 62,82857

Subtotal: 118,62857 118,62857

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 29,79286

Subtotal: 29,79286 29,79286

Materials

BBM1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10
m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

1,000      x 394,27000 = 394,27000

Subtotal: 394,27000 394,27000

COST DIRECTE 542,69143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,13457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 569,82600

GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
_____________________________________________________________________________________________________________

GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 59,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333

Subtotal: 13,67333 13,67333

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 47,05000 = 3,92083

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
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Subtotal: 6,70150 6,70150

Materials

B060U110 m3 Formigó de HM-15 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 68,25000 = 8,19000

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 8,74000 = 27,96800

Subtotal: 36,15800 36,15800

COST DIRECTE 56,53283
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,35947

GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 69,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000

Subtotal: 13,67333 13,67333

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 47,05000 = 3,92083

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067

Subtotal: 6,70150 6,70150

Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

4,100      x 8,74000 = 35,83400

B060U110 m3 Formigó de HM-15 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 68,25000 = 9,55500

Subtotal: 45,38900 45,38900

COST DIRECTE 65,76383
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28819

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,05202
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GBX Familia QZ
GBX00 IMATGE CORPORATIVA
_____________________________________________________________________________________________________________

GBX00CR u Monilit per retol corporatiu, construit amb estructura de perfils
laminats en fret y col.locat sobre base de formigó, segons
especificacions del projecte.

Rend.: 1,000 11.900,00 €

GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GD5 DRENATGES
GD5J CAIXES PER A EMBORNALS
_____________________________________________________________________________________________________________

GD5JX001 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols

Rend.: 0,800 290,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 5,82250

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 23,78750

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 54,97500

Subtotal: 84,58500 84,58500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,03438

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 21,60000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 4,87500

Subtotal: 39,50938 39,50938

Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

1,000      x 68,87000 = 68,87000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,21000 = 0,42350

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,43000 = 1,89200

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,200      x 1,26000 = 2,77200

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 72,84000 = 76,48200

Subtotal: 152,23930 152,23930

COST DIRECTE 276,33368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,81668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,15036
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GD7
GD7F CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE PVC
_____________________________________________________________________________________________________________

GD7F6375 m Canalització amb tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de
formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment (per
formigonar), unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà,
colocat en el fons de la rasa i formigonat.

Rend.: 15,000 39,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,017 /R x 22,72000 = 0,02575

A0140000 h Manobre 0,017 /R x 18,39000 = 0,02084

Subtotal: 0,04659 0,04659

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,78067

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,95000 = 0,10400

Subtotal: 2,88467 2,88467

Materials

BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicolidal amb pefil rígid nevat exteriorment
(per formigonar), amb unió elàstica amb masilla
adhesiva de poliuretà.

1,000      x 10,30000 = 10,30000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,340      x 72,84000 = 24,76560

Subtotal: 35,06560 35,06560

COST DIRECTE 37,99686
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,89670

GD7F7575 m Canalització amb tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de
formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment (per
formigonar), unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà,
colocat en el fons de la rasa i formigonat.

Rend.: 15,000 40,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,018 /R x 22,72000 = 0,02726

A0140000 h Manobre 0,018 /R x 18,39000 = 0,02207

Subtotal: 0,04933 0,04933

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,95000 = 0,10400

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,78067

Subtotal: 2,88467 2,88467
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Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,340      x 72,84000 = 24,76560

BD7F7570 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de
formació helicolidal amb pefil rígid nevat exteriorment
(per formigonar), amb unió elàstica amb masilla
adhesiva de poliuretà.

1,000      x 11,18000 = 11,18000

Subtotal: 35,94560 35,94560

COST DIRECTE 38,87960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,94398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,82358

GD7FA575 m Canalització amb tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal, de
formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment (per
formigonar), unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà,
colocat en el fons de la rasa i formigonat.

Rend.: 15,000 50,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,39000 = 0,02452

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 22,72000 = 0,03029

Subtotal: 0,05481 0,05481

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,78067

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,95000 = 0,10400

Subtotal: 2,88467 2,88467

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,390      x 72,84000 = 28,40760

BD7FA570 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicolidal amb pefil rígid nevat exteriorment
(per formigonar), amb unió elàstica amb masilla
adhesiva de poliuretà.

1,000      x 16,49000 = 16,49000

Subtotal: 44,89760 44,89760

COST DIRECTE 47,83708
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,22893
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GD7FC575 m Canalització amb tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal, de
formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment (per
formigonar), unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà,
colocat en el fons de la rasa i formigonat.

Rend.: 15,000 60,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 18,39000 = 0,02697

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,022 /R x 22,72000 = 0,03332

Subtotal: 0,06029 0,06029

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,95000 = 0,10400

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,78067

Subtotal: 2,88467 2,88467

Materials

BD7FC570 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de
formació helicolidal amb pefil rígid nevat exteriorment
(per formigonar), amb unió elàstica amb masilla
adhesiva de poliuretà.

1,000      x 24,82000 = 24,82000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,412      x 72,84000 = 30,01008

Subtotal: 54,83008 54,83008

COST DIRECTE 57,77504
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,88875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,66379

GD7FX001 m Canalització amb tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal,,
unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà, colocat en el fons
de la rasa i formigonat.

Rend.: 15,000 18,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,017 /R x 22,72000 = 0,02575

A0140000 h Manobre 0,017 /R x 18,39000 = 0,02084

Subtotal: 0,04659 0,04659

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,95000 = 0,10400

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,78067

Subtotal: 2,88467 2,88467

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,088      x 72,84000 = 6,40992

BD7FX001 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal. 1,000      x 8,42000 = 8,42000
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Subtotal: 14,82992 14,82992

COST DIRECTE 17,76118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,64924

GD7FX002 m Canalització amb tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal,,
unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà, colocat en el fons
de la rasa i formigonat.

Rend.: 15,000 16,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,017 /R x 18,39000 = 0,02084

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,017 /R x 22,72000 = 0,02575

Subtotal: 0,04659 0,04659

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,78067

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,95000 = 0,10400

Subtotal: 2,88467 2,88467

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,088      x 72,84000 = 6,40992

BD7FX002 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal. 1,000      x 6,25000 = 6,25000

Subtotal: 12,65992 12,65992

COST DIRECTE 15,59118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,37074

GDD PARETS PER A POUS
GDD1 PARETS PER A POUS CIRCULARS
_____________________________________________________________________________________________________________

GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 0,750 555,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 58,64000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 7,76333

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 50,74667

Subtotal: 117,15000 117,15000

Maquinària
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C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 2,60000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 23,04000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,90333

Subtotal: 39,54333 39,54333

Materials

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

1,000      x 76,74000 = 76,74000

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000      x 74,42000 = 74,42000

B060U110 m3 Formigó de HM-15 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

1,160      x 68,25000 = 79,17000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 5,97000 = 23,88000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 89,99000 = 4,49950

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 113,39000 = 113,39000

Subtotal: 372,09950 372,09950

COST DIRECTE 528,79283
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,43964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 555,23247

GDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
_____________________________________________________________________________________________________________

GDK2X001 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 90 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i lliscada interiorment

Rend.: 1,000 109,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500

Subtotal: 71,56500 71,56500

Materials

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

0,056      x 73,15780 = 4,09684

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,004      x 94,44000 = 0,37776

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 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,096      x 106,39990 = 10,21439
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

75,000      x 0,24000 = 18,00000

Subtotal: 32,68899 32,68899

COST DIRECTE 104,25399
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,21270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,46669

GDK2X003 u Pericó de pas i tapa fixa, de 40x40 cm i 90 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb pefil mitja canya.

Rend.: 0,500 184,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 21,99000 = 87,96000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 55,17000

Subtotal: 143,13000 143,13000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,004      x 94,44000 = 0,37776

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 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,096      x 106,39990 = 10,21439

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

0,056      x 73,15780 = 4,09684

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

75,000      x 0,24000 = 18,00000

Subtotal: 32,68899 32,68899

COST DIRECTE 175,81899
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,79095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,60994

GDK2X004 u Pericó ceg de 40x50 i 50 d'alçada interiors, per a la connexió de
tubs de clavegueram, amb paret de maó calat de 290x140x100
mm arrebossada amb morter, segons plànols totalment acabada.

Rend.: 0,250 334,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 110,34000

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 21,99000 = 175,92000

Subtotal: 286,26000 286,26000

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

0,056      x 73,15780 = 4,09684

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

75,000      x 0,24000 = 18,00000

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 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,096      x 106,39990 = 10,21439

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,004      x 94,44000 = 0,37776

Subtotal: 32,68899 32,68899

COST DIRECTE 318,94899
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,94745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 334,89644

GDK2Z500 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 55x55 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
formigó en massa de 10 cm i amb tapa de fosa grisa, C-250, de
585x585x60 mm, col·locada amb morter. Totalment col·locat

Rend.: 1,000 261,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,350 /R x 18,39000 = 43,21650

A0121000 h Oficial 1a 4,250 /R x 21,99000 = 93,45750

Subtotal: 136,67400 136,67400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,01000 = 0,00202

B071Z001 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/cm3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,076      x 110,92000 = 8,42992

B051Z022 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 103,55000 = 0,43491

BDKZZ500 u Bastiment i tapa per a pericó d'escomesa de
residuals, de fosa grisa, C-250, de 585x585x60 mm,
amb pas lliure de 545x545 mm

1,000      x 81,57000 = 81,57000

B0F1Z001 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

60,000      x 0,25000 = 15,00000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,085      x 72,84000 = 6,19140

B071Z005 m3 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 43,52000 = 0,27418

Subtotal: 111,90243 111,90243
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COST DIRECTE 248,57643
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,42882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,00525

GDX SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS
GDXX SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

GDXX0001 m Col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada sobre instal·lació elèctrica

Rend.: 115,000 0,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 0,23987

Subtotal: 0,23987 0,23987

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,100      x 0,11000 = 0,12100

Subtotal: 0,12100 0,12100

COST DIRECTE 0,36087
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37891

GG INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
GG2 TUBS I CANALS
GG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 2,940 17,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,64286

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,47959

A0112000 h Cap de colla 0,015 /R x 23,29000 = 0,11883

Subtotal: 14,24128 14,24128

Materials

BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o
equivalent

1,000      x 2,38000 = 2,38000

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

0,050      x 0,14000 = 0,00700
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Subtotal: 2,38700 2,38700

COST DIRECTE 16,62828
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45969

GG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
GG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________

GG31320V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R
Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

Rend.: 37,040 1,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,111 /R x 23,29000 = 0,06979

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,59368

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,52727

Subtotal: 1,19074 1,19074

Materials

BG31320U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 0,68000 0,68000

COST DIRECTE 1,87074
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96428

GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R
Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

Rend.: 33,330 2,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,58596

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,06988

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,65977

Subtotal: 1,31561 1,31561
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Materials

BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5  segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 2,21561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32639

GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R
Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

Rend.: 20,830 4,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,29000 = 0,11628

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,93759

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,05569

Subtotal: 2,10956 2,10956

Materials

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 2,35000 = 2,35000

Subtotal: 2,35000 2,35000

COST DIRECTE 4,45956
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68254

GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R
Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

Rend.: 20,830 6,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,05569

A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,29000 = 0,11628
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,93759

Subtotal: 2,10956 2,10956

Materials

BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 3,70000 = 3,70000

Subtotal: 3,70000 3,70000

COST DIRECTE 5,80956
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10004

GG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
GG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
_____________________________________________________________________________________________________________

GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Rend.: 6,670 7,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 2,92804

A0112000 h Cap de colla 0,067 /R x 23,29000 = 0,23395

A0121000 h Oficial 1a 0,667 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 5,36099 5,36099

Materials

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,31000 = 1,31000

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

0,448      x 0,33000 = 0,14784

Subtotal: 1,45784 1,45784

COST DIRECTE 6,81883
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15977

GU ELEMENTS D'ENLLUMENAT
GU1 ELEMENTS D'ENLLUMENAT
GU1A FONAMENTACIÓ COLUMNES
_____________________________________________________________________________________________________________

GU1ARZ04 u Fonamentació per a columna d'enllumenat de 14 m d'alçada Rend.: 1,000 431,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 18,39000 = 19,30950

A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 23,29000 = 8,15150

A0121000 h Oficial 1a 1,050 /R x 21,99000 = 23,08950

Subtotal: 50,55050 50,55050
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Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,28000 = 4,32000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,300 /R x 1,95000 = 0,58500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 10,42750

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,300 /R x 47,05000 = 14,11500

Subtotal: 29,44750 29,44750

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

4,540      x 72,84000 = 330,69360

Subtotal: 330,69360 330,69360

COST DIRECTE 410,69160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,53458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 431,22618

GU1 ELEMENTS D'ENLLUMENAT
GU1B COLUMNES
_____________________________________________________________________________________________________________

GU1BGJB1 u Columna de 14m d'alçada Model Carandini MULTIPLE-14 o
equivalent, de secció cilíndrica formada per un sol tram. Disposa
de tres portes de grans dimensions per l'accés als equips. Tres
conjunts articulats permeten col·locar fins a un total de 9 projectors
(no inclosos) i orientats en els tres eixos de coordenades.
Adornament superior amb reixetes verticals. Acabat galvanitzat en
calent. Fixació mitjançant perns M27 x 900 mm zincats amb doble
torca i arandel·la. Totalment muntat i comprovat.

Rend.: 1,000 4.164,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,300 /R x 19,60000 = 5,88000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,250 /R x 22,36000 = 5,59000

Subtotal: 11,47000 11,47000

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,10000 = 0,04650

Subtotal: 0,04650 0,04650

Materials

B44ZGJB1 u Columna de 14m d'alçada Model Carandini
MULTIPLE-14 o equivalent, de secció cilíndrica
formada per un sol tram. Disposa de tres portes de
grans dimensions per l'accés als equips. Tres
conjunts articulats permeten col·locar fins a un total
de 9 projectors (no inclosos) i orientats en els tres
eixos de coordenades. Adornament superior amb
reixetes verticals. Acabat galvanitzat en calent.
Fixació mitjançant perns M27 x 900 mm zincats amb
doble torca i arandel·la.

1,000      x 3.954,75000 = 3.954,75000
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Subtotal: 3.954,75000 3.954,75000

COST DIRECTE 3.966,26650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 198,31333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.164,57983

GU1 ELEMENTS D'ENLLUMENAT
GU1C LLUMENERES
_____________________________________________________________________________________________________________

GU1CGJL1 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís
polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF,IP-55,
muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 207,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 22,72000 = 4,99840

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 19,50000 = 4,29000

Subtotal: 9,28840 9,28840

Materials

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

2,000      x 2,52000 = 5,04000

BHB1GJL1 u Llumenera estanca model Zumtobel Scuba o
equivalent amb difusor de polièster fibres de vidre
reforçades, reflector de xapa d'acer galvanitzat,
cablejat de la llumenera lliure d'halogens. Protecció
IP65, classe SC1, V2 de dimensions 1295 x 165 x
125. Llumenera amb difusor PC, balastre electrònic i
dues làmpedes de 36W

1,000      x 180,25000 = 180,25000

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 2,92000 = 2,92000

Subtotal: 188,21000 188,21000

COST DIRECTE 197,49840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,87492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,37332

GU1CTOP6 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HST i
portalàmpades PG 12-1, per a una potència de fins a 100 W, equip
integrat al cos, alimentació a 230 V, cos rectangular de planxa
d'alumini estampada i lacada i lira de suport, reflector rectangular i
sense capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 595,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BHP4TOP6 u Projector CARANDINI model TOP-604/A60, clase I, o
equivalent, format per una armadura i marc de
fundició injectada d'alumini pintat en color gris RAL
7039, tancament de vidre trempat lenticular segellat
al marc, separació del compartiment de l'equip i del
grup óptic mitjançant un tabic, junta d'estanqueitat de
silicona allotjada en el marc, caixa de connexionat
incorporada amb opció  de colocació de curtcircuits
seccionables, reflector asimètric frontal a 60º amb
distribució semi-intensiva de l'alumini abrillantat i
anoditzat, obertura ràpida mitjançant palanca i molla
d'acer innoxidable, accés a la làmpada i a l'equip per
la part frontal, grau de protecció del conjunt IP-66,
fixació mitjançant diverses opcions. Amb equip per a
làmpada de VSAP 250W incorporada.

1,000      x 554,15000 = 554,15000

Subtotal: 554,15000 554,15000

COST DIRECTE 566,81600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,34080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 595,15680

P PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE
PP PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE
PPA PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE
PPA0 PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT VIAL
_____________________________________________________________________________________________________________

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 40.000,00 €
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X PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XP PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA0 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SEGURETAT I SALUT
_____________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 20.800,88 €

XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA1 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR VÀRIES
_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1000G pa Partida alçada a justificar, per l'execució de l'obra mecànica de
l'esmesa d'aigua potable a la xarxa pública (AGBAR) fins al
comptador.

Rend.: 1,000 390,54 €

XPA1000I pa Partida alçada a justificar per la redacció del projecte de
legalització de Baixa tensió

Rend.: 1,000 6.000,00 €

XPA1000J pa Partida alçada a justificar per l'escomesa de Baixa Tensió (6,92
kW) en la Crta de Cruilles i l'estació d'autobusos i l'ampliació de la
xarxa de BT, segons sol·licitud 0352488 a la companyuia Fecsa
Endesa.

Rend.: 1,000 18.000,00 €

XPA1000K pa Partida alçada a justificar per l'escomesa de Baixa Tensió (27,71
kW) en la Crta de Cruilles i l'estació d'autobusos i l'ampliació de la
xarxa de BT, segons sol·licitud 0337816 a la companyuia Fecsa
Endesa.

Rend.: 1,000 27.500,00 €

XPA1000L pa Partida alçada a justificar per la connexió de la instal·lació
fotovoltaica (5,00 kW) a la xarxa de distribució de la companyuia
Fecsa Endesa, segons pressupost amb número de sol·licitut
(0337819).

Rend.: 1,000 3.000,00 €

XPA100OH pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

Rend.: 1,000 3.503,76 €
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XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA9 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES D'ACCIÓ CULTURAL
_____________________________________________________________________________________________________________

XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986

Rend.: 1,000 88.214,52 €
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ANNEX NÚM. 19 – PRESSUPOST PER A 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                                          875.390,45 € 
 
 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals 
(13 %), Benefici Industrial (6 %) i IVA (18 %), s’obté el següent Pressupost d’Execució per 
Contracte: 
 
 

Pressupost d’Execució per contracte amb IVA                                          1.229.223,27 € 
 
 
En el cas del present projecte el Pressupost per al Coneixement de l’Administració, 
coincideix amb el Pressupost d’Execució per Contracte, atès que no es preveuen 
Mesures Correctores d’Impacte Ambiental i que les expropiacions necessàries per 
l’execució de l’estació d’autobusos, aniran a càrrec de l’Ajuntament de la Bisbal de 
l’Empordà. 
 
 
Tenint en consideració l’indicat anteriorment, el Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració puja a quantitat d’UN MILIÓ DOS-CENTS VINT- NOU MIL DOS-CENTS 
VINT-I-TRES  EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
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ANNEX NÚM. 20 – ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex és el d’identificar, predir i preveure les alteracions ambientals 
produïdes per l’execució del “Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de 
Montgrí”, establint, en cas que sigui necessari, mesures protectores i correctores que 
redueixin o anul·lin les alteracions produïdes, així com la gestió dels residus 
 
 
2. CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI 
 

Torroella de Montgrí gaudeix d'un clima benigne i suau, de caràcter mediterrani, en 
general es donen temperatures compreses entre els 11-17ºC  amb una variació tèrmica 
anual de 15-18ºC i precipitacions mitjanes anuals que oscil·len entre els 550 mm i els 600 
mm. Les precipitacions dels entorns climàtics mediterranis es caracteritzen per una 
notable variabilitat interanual i l elevada variabilitat diària. Les pluges totals anuals 
s’allunyen, irregularment, de les pròpies mitjanes i condicionen anys pluviomètrics de 
caràcter sec o molt plujosos. 
 
 

 

Pel que fa a la qualitat atmosfèrica, la zona de l’estudi s’emmarca dins la Zona de Qualitat 
de l’Aire 9 (ZQA 9), la qual correspon a Empordà. Es pot afirmar que l’àrea afectada pel 
present projecte no presenta problemes  de contaminació atmosfèrica. 

L ’àmbit del projecte és situa en una zona adjacent a habitatges de primera residencia. 
Aquesta proximitat condiciona l’execució de les obres en dos aspectes fonamentals: 



Projecte Constructiu de l'estació d'autobusos a Torroella de Montgrí. 
ANNEX NÚM. 20 – ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

·Limita l’horari en el qual es poden desenvolupar els treballs, no considerant-se viable els 

treballs en horari nocturn. 

·Obligatorietat de mantenir els accessos als habitatges 

Aquests aspectes, s’han tingut en consideració en la redacció del Pla d’Obra del projecte. 

Geològicament, el terme de Torroella de Montgrí es troba emplaçat sobre la unitat 
coneguda com fossa de l’Empordà. Aquesta depressió és determinada per falles d’edat 
neògena que la  superposaren a l’edifici orogènic pirinenc, però la seva evolució és 
clarament relacionada amb la del marge oriental peninsular. El sistema de falles més 
important que va determinar l’origen de la fossa és d’orientació NW-SE. En relació a la 
presencia d’espais d’interès geològic, no s’ha identificat ni catalogat cap espai a l’àmbit 
d’estudi. 

Segons el mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya, a escala 1:250.000, l’àrea 
d’estudi s’associa al Sector quart, àrees fluviodeltaiques costaneres, àrea fluviodeltaica 
del Ter (402), que s’inicia a partir de l’estret de Colomers i forma dos grans braços entorn 
del massís calcari de Montgrí, el meridional, que segueix el curs actual del riu, i el 
corredor d’Albons, que perllonga la plana de Ter fins a l’Escala, on desembocava 
antigament el riu i on connecta amb la plana del Fluvià. 

Concretament i segons les fitxes de caracterització inicial, pressions i Impactes de les 
Masses d'Aigua Subterrànies (IMPRESS, 2004), la zona es troba sobre el sistema aqüífer 
identificat com a Massa 402 – Ter (dades extretes de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). 

Les característiques geològiques, juntament amb la climatologia determinen la hidrologia 
subterrània d’aquesta àrea.  Cal destacar que el nivell freàtic es desenvolupa entre les 
cotes 4 i 10m. S'haurien de prendre les mesures necessàries per a protegir-lo durant 
l'execució de les obres i l'operació de l'estació. 

Pel que fa als habitats d’interès comunitari d’acord a la Directiva 92/43 CEE de 
Conservació del Habitats Naturals, l’àmbit d’estudi coincideix amb els espais terrestres 
que pertanyen a la xarxa Natura 2000 (DOGC núm. 4617, de 20/04/2006) en aquesta 
plana costanera del baix Ter (veure Mapa x. Espais naturals protegits), que inclou unes 
466,60 ha., de les quals 354,4 ha. (75%) corresponen al terme municipal de Torroella de 
Montgrí, i unes 112,2 ha (25%) a Pals. L’Acord de Govern de juliol de 2006 
(GOV/112/2006), pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i 
s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC), que configuren la xarxa 
Natura 2000 a Catalunya, unifica els tres espais del PEIN del Montgrí, les Medes i el baix 
Ter en un de sol. Al  PGOUM de Torroella de Montgrí la major part d’aquests terrenys 
estan classificats com de protecció ecològica. 
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fig.  1 Font: Mapa del Pla d Espais d interès natural de Catalunya a escala 1:250.000, Institut 

Cartogràfic de Catalunya. 

L’àmbit on es situa la obra està molt antropitzat atès que és situa en una zona totalment 
urbanitzada i no presenta vegetació natural. Les úniques masses forestals i arbustives 
afectades pel projecte se situen al marge dret de la carretera GI-641. Es tracta de 
l'arbratge de la vorera de la carretera i d'un petit jardí existent. Al petit jardí es troben tres 
oliveres i dos grans pins. 

Pel que fa al Patrimoni historicoartístic en l’àmbit de estudi no es troben elements que 
constin en els inventaris de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya.  

Pel que fa als usos del sòl, es situa sobre sol classificat com zona verda, i es necessària 
una modificació del PGOU per construir l’estació d’autobusos.  

Referent als aspectes socioeconòmics del municipi  Torroella de Montgrí, en els darrers 
anys s’observa la  tendència d’augment de la seva població. Segons dades de d’Institut 
d’Estadística de Catalunya, el sector  que ha actuat com motor d'aquest creixement ha 
estat el turisme, la qual cosa es reflecteix en els  increments de població flotant en 
temporades vacacionals.  

L’anàlisi conjunt del medi ens permet realitzar una valoració de la sensibilitat ambiental de 
l’àmbit estudiat, com un àrea de baixa sensibilitat ambiental. 
 
 
3. MESURES CORRECTORES 

 

3.1. Mesures correctores a aplicar. 

Després d'analitzar l'actuació que es pretén desenvolupar i el mitjà que la va a acollir, i 
detectats i avaluats els impactes que pogués dur aparellada aquesta actuació es 
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desenvolupa aquest capítol destinat a definir les mesures correctores que resulten de 
necessària aplicació per a minimitzar impactes negatius durant la seva eventual execució. 
A continuació es descriure el conjunt de mesures correctores que es preveu en la 
execució de la nova estació d’autobusos a Torroella de Montgrí. 

 
3.2. Mesures correctores prèvies. 

• Delimitació precisa de les àrees a replantejar. 

• Elecció dels vials provisionals d'accés amb menor impacte sobre la població veïna i 
sobre la vegetació existent. 

• Instrucció del personal de les obres sobre les pràctiques que minimitzin l'impacte 
ambiental en el desenvolupament de l'activitat. 

• Es preveuran llocs i sistemes per a disposició i recollida de residus que es generin 
durant les obres. 

• Seguiment i mesures correctores en cas d'abocaments accidentals. 

• Regulació de les condicions tècniques de les lluminàries utilitzades en l'obra per a 
aconseguir rendiment energètic elevat durant la construcció. 

 

3.3. Mesures correctores de l’obra. 

• Donat el petit volum que representen la actuació del projecte objecte aquest estudi 
d’alternatives, no es preveu d’ubicació d’un parc de maquinaria permanent, ja que en el 
termini de les obres no precisaran de cap operació de manteniment. Les operacions de 
manteniment de la flota de vehicles i maquinaries es realitzaran en un taller especialitzat. 
Si això no és possible, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en 
àrees prèviament delimitats. 

• S'haurà d'evitar les pèrdues de lubrificants i combustibles mitjançant el manteniment en 
bon estat de les maquinàries a utilitzar en l'obra. 

• Per evitar l’emissió de pols pel pas o circulació de maquinaria i protegir la qualitat de 
l’aire es procedirà, de forma periòdica, a regar les superfícies ocupades. Aquesta 
actuació s’intensificarà en les èpoques caloroses. 

• Per als transports de terres, es tindran en compte les condicions climàtiques, suspenent-
se els transports en dies ventosos. 

• S'evitaran les incineració de material sobrant en l'obra i qualsevol transmissió de gasos 
que perjudiquin l'atmosfera. 

• Es prohibí l'abocament en el terreny de qualsevol tipus de substància contaminant. Es 
extremarà el control dels abocaments de materials propis de l'obra en zones que no estan 
destinades a aquest efecte. 

Es tancarà l'àmbit d'actuació amb la finalitat de controlar el pas de maquinàries i equips 
fora de l'àrea delimitada per a evitar afeccions innecessàries a la vegetació i sòls veïns. 

Es prendran les accions necessàries per a l'optimització del tràfic generat per l'obra i per 
a la disminució  de sorolls que poguessin molestar a la població veïna. 
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Es evitarà qualsevol dany o deterioració als béns arquitectònics inclosos en l'entramat 
urbà del municipi, promovent el seu recuperació o restauració en cas de ser necessari. 

També es fa necessari disposar una àrea específica destinada a portar a terme la 
recollida selectiva dels diferents residus generats durant l’obra. En concret caldrà 
disposar de contenidors específics per a cada tipus de material (cartó, fusta, plàstics, 
ferralla...) i en el cas dels residus perillosos hauran d’estar guardat en contenidors tancats 
i separats del terra per algun material impermeable. 

Un cop acabada la obra, es procedirà al desmantellament de les instal·lacions 
provisionals, procedint a la recuperació del sòl amb la demolició dels paviments, en cas 
que hi foren presents i de les construccions o estructures que s’hagin pogut fer en tota la 
zona de parc de maquinària i àrees de treball. A més, es procedirà a la recuperació de 
totes aquelles zones que resultin afectades com a conseqüència dels treballs. Això inclou 
la revegetació de les zones afectades amb espècies autòctones de la zona si fos 
necessari . 

La mesura correctora per excel·lència en la recuperació de l’impacte causat sobre el 
terreny és la revegetació, tot i que l’èxit de la mateixa no es pot concebre si no va 
acompanyada del manteniment d’un substrat edàfic similar a l’existent abans de la 
realització de les obres. Per tant, una de les principals mesures que s’hauran de prendre, 
cronològicament anterior a la revegetació, serà el correcte ús i recuperació del sòl vegetal 
on procedeixi. 
 
 
4. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Els principals residus que es poden originar a l’obra són: 
 

 Terres procedents del saneig d’1,12 metres de profunditat de la parcel·la, atès que 
l’estudi geotècnic els qualifica com inadequats, i per tant no poden ser aprofitades 
a l’obra. 

 Mescles bituminoses procedents dels fresats i enderrocs que són necessaris 
executar a la GI-641 (per exemple per les connexions xarxa de serveis). 

 Restes vegetals procedents de l’esbroçada de la parcel·la. 
 Envasos, fustes i plàstics, procedents dels embalatges dels nous elements a 

instal·lar a l’obra, com per exemple els palets i plàstics dels embalatges amb els 
que es subministren les vorades i llosetes projectades. 

 
Cal indicar també que en el present projecte, es preveu la generació dels següents 
residus especials: 
 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així 
com envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i d’hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs 
de manteniment de maquinària i equips. 
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Els residus prèviament classificats segons origen i tipologia del mateix hauran de 
traslladar-se al centre de tractament de residus més proper. 

 

En el present document es suggereix la planta de reciclatge Pere Giralt Sagrera, S.A 
situada a Regencós, a 13 km de Torroella de Montgrí. 

 

Seguidament facilitem les dades del mateix. 
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PLANTA DE RECICLATGE 

PERE GIRALT SAGRERA, S.A. 

Codi de gestor 
E-1043.08 

Operacions 
autoritzades 
necessàries 

V71 Utilització en la construcció 

Adreça física Polígon Industrial 2 Paratge Bruguera, Parc. 77, Subparc. 11, s/n 

17254 Regencós 

Adreça 
correspondència 

C/ Trefí, s/n 

17200 Palafrugell 

Telèfon 972.30.05.20 

E-mail  

Situació 
geogràfica: 
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PLÀNOLS 
 
Al document número 2, Plànols  es poden observar les ubicacions de les diferents 
fotografies del present annex, en el plànol anomenat “planta annex fotogràfic”. 
 
 


