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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres  
 
 PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL CARRER LAUREÀ MIRÒ 
(antiga N-340). FASE IV, AL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT  
 

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: 
 
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) 
− 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’‘. 
− La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 

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 tindrà que formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint 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  
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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 d ocuments   
 
 L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 
cas, del Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, 
coherent 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. 
 
 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 apareixen 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. 
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 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) : 
 
− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos en el seu origen. 
− 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 
− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
− 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. 
− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

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 a sí, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Pr omotor: 
 
- Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 
- Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a 
l'efecte al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
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necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.  
- 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. 
- Contractar i nomenar al 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.  
 NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
- Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives 
llicencies i autoritzacions administratives. 
- 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. “Project Manager” i “Contractor Manager”  
 
 Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project 
Manager’‘ i/o ‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada 
que, per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o 
col·lectiva i, en representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió 
ejecutiva-técnica-econmica-financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució 
Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la 
promoció per compte d'aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘ Project / Contractor Manager’‘: 
 
 En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la responsabilitat  
de les facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) 
o de l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la 
sinistralitat laboral. 
 

2.3. 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 Co ordinador de Seguretat del 
Projecte 
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Vetllar per que 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: 
 
- 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. 
- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
 
 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del 
projecte d'obra.  
 
 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 Co ordinador 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: 
 
- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
− 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. 
− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  
- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del 
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: 
− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
− L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
− 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. 
− La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
− La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
− L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
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− 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. 
− La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
− 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. 
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
- 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 
d'edificació, 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. 
 

2.4. Projectista 
 
 És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
 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 Pr ojectista: 
 
 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.  
 
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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2.5. 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 
llicencia 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 mes a mes 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 Di rector d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
 
 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. 
 
 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. 
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 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. 
 

2.6. Contractista o constructor (empresari principa l) 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 Co ntractista i/o Subcontractista 
 
 El Contractista tindrà que 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.  
 
 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.  
 
 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. 
 
 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
 
 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
 
 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. 
 
 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
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Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 
 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: 
 
- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
- 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 
també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
- 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. 
- El Constructor 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 be 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. 
- 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. 
- 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. 
- 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 
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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. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- 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 
- 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. 
- 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.  
- 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. 
- 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. 
- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables 
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tècnics superiors, 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. 
 

2.7. 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. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Tr eballador Autònom: 
 
 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. 
 
 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS): 
 
- 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. 
- 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 
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l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 

2.8. 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 Tr eballador: 
 
- El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
- El deure d'indicar els perills potencials. 
- Té responsabilitat dels actes personals. 
- 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). 
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
- Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
- 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. 
- 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 mat èria 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: 
 
- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
- Bases del Concurs. 
- 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. 
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
- 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. 
- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
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- 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. 
 
 Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al 
Director d’Obra quin, 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, aquests, no tan sol no eximeix al 
Contractista 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, haurà de ser 
materialitzades 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 complementaries d'entre sí, pel que 
qualsevol treball requerit en un sols 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. 
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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) 
 
 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 
 

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 de l “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, en qualitat de “Project Manager” o de 
“‘Contractor Manager”‘ 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. 
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 El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí 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 en forma alguna 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, salvat que tal renuncia 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, es a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
 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 contencios-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  

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 
de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 

− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 
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30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 
12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 
de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 

− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre 
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. 

− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. 

− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 4861997 
de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 
487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles 
de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 
22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 

− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors 
en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 

4.2. Condicions ambientals  

− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
1940. 

− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 
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treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

4.3. Incendis 

− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96- 

− Ordenances Municipals 

4.4. Instal·lacions elèctriques   
 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 
27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

− Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 
9 d’octubre de 1973. 

− Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

4.5. Equips i maquinària 
 
− Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 
1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 

− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 
de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 

− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 
14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. 
Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 

− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. 
BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 

− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 

− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

4.6. Equips de protecció individual  
 
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat 
per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 
1995. 
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− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, 
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 
de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 
6 de març). 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució 
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE 
núm. 151 de 25 de juny de 1999). 

4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

4.8. Diversos   

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

− Convenis Col·lectius 

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES  

5.1. Criteris d’apliació 
 
 L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, 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 para 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 mes 
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 ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
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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 Seguret at i Salut  
 
 Si be 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 sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és 
d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i 
Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  

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 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 
 

5.4. Penalitzacions per incompliement 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. 

 



ANNEX 10. SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
  

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat. 
  -184- 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT   

6.1. Previsions del Contractista a l’aplicació de l es 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: 
 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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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 d e 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 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 /1 997 ‘‘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. 
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 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 repassos i 
manteniment de la seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació 
a aquestes funcions. 
 

6.4. Obligacions de l’Empresa Contractista competen t 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. 
 
 Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciolad'urgències, 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 Prevencionist es a l’obra    
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 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 mes 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 mes a mes 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 reflexi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix 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 TÈCQNIES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màqu ines i/o Màquines-
Ferramentes  
 
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 
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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). 
 
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. 

7.2. Condcions d’elecció, utilització, emmagatzemat ge i manteiment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes  
 
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. 

 

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’‘: 

 
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, 
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per un responsable tècnic, delegat per l’utilitzador. 
 

7.3. Normativa aplicable 
 
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. 
− 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. 
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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); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 
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 27/3/95. 
− 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. 
− 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 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre 
Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), 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. 
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Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
Seguretat en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, 
de 19 de maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) 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). 
− L’Ordre Ministerial, de 26/6/1988, ha quedat derogada per el “Real Decreto 
836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària “MIE-
AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre per a 
obres o altres aplicacions”. 
− El Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, ha quedat derogada per “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”. 
− Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre 
els certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 
− 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). 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL  

1.1. Proteccions individuals 

1.1.1. Definició i condicions d’utilització 
 
Definició 
 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S’ han considerat els tipus següents: 
 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a laintempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

 
Resten expressament exclosos: 
 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador. 

- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 

molèstia. 
 

Condicions d’ utilització 
 
 Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 

 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut 

del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
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 En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el 
risc o riscos corresponents. 

 
 Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador 
restà obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 
- Referència als accessoris i peces de reposada. 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 

fabricant. 
 

Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
 

- La gravetat del risc. 
- El temps o freqüència d’exposició al risc. 
- Les condicions del lloc de treball. 
- Les prestacions del propi EPI. 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 

evitar-se. 
 

L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, 
previ tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels 
subsegüents usuaris. 

 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 

aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va 
a utilitzar. 
 

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les 
adaptacions artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de l’EPI, 
anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni legal en cas 
d’accident. 
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
 
1.1.1.1. Proteccions del cap 
 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs 
de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
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- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 
 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 

específica d'ulls i oïdes. 
 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 

màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o 
altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 

 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori 

l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables 
sobre el casc (mai al seu interior). 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
 
1.1.1.2. Proteccions per a l’ aparell ocular 
 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 

 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 

transparents o viseres. 
 
Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran de 
muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

 
Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres 

de Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 

 
En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 

reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
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Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per 
diferents persones. 
 
1.1.1.3. Proteccions per a la cara 
 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

 
 Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

 
 Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

 
 Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 
transparent, sent retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables 
ambdós. Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se 
ajustar. 

 
 Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

 
Vidres de protecció: 
 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre  per a garantir una absorció lumínica suficient. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
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1.1.1.4. Proteccions per a l’ aparell auditiu 
 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 

establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements 
o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 

 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 

suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius 
similars. 

 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 

contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara 

pels mitjans previstos en aquest estudi. 
 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
1.1.1.5. Proteccions per a l’ aparell respiratori 
 
 Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 

 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

 
 Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a 
minimitzar en les següents activitats: 

 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 

puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 

desprendre’s pols. 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de 

fluid frigorífic. 
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L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals 
hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació 

dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada 
ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, 

per ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment 
encara compte amb adeptes al nostre sector. 
 
1.1.1.6. Proteccions de les extremitats superiors 
 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric 

 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 

mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 

 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les 

mans, fent-se servir als efectes didals o manyoples. 
 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 

o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats, prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest requisit 
indispensable. 
 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 

 
 
1.1.1.7. Proteccions de les extremitats inferiors 
 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
 
Calçat de protecció i de seguretat: 
 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat. 
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- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 

 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat. 
 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
 
 Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 

- Soldadors. 
 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la 
corrosió. 

 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 

de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 

hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs 
en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d’aquestes. 

 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat 

aïllant sense cap element metàl·lic. 
 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 

ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 
encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del 
pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 

 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 

l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 

serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
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1.1.1.8. Proteccions del cos 
 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 
l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 

 
 La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
 Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En 
tot cas, la llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles. 

 
 El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
 
1.1.1.9. Protecció del tronc 
 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats 
de les activitats: 

 
Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 

 
Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 
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Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 

cos. 
 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 

 
1.1.1.10. Protecció per a treballs a la intempèrie 
 
 Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 

 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 

 
 La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal 
motiu és recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
 
1.1.1.11. Roba i peces de senyalització 
 
 Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 

 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
1.1.1.12. Protecció personal contra contactes elèctrics 
 
 Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 

- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 

 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 

 
 Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
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1.1.2. Condicions de manteniment 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
 

Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

 
 La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 

1.1.3. Unitat i criteris d’ amidament 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 

1.1.4. Normativa de compliment obligatori 
 

- LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
- REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

- REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 
se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

- RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la 
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 

- RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección 
General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la 
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 

 

1.2. Proteccions col·lectives  

1.2.1. Definició i condicions de les partides d’obr a executades  
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Definició 
 
 Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
 
Condicions generals 
 
 Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 
per als treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels 
usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

 
 En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre 
els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 

 
 Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  
 
 Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones 
contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI 
previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
 
 Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no 
considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels 
riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació 
o control. 

 
 Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

 
 Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
 
 Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser 
totalment protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions 
individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. 
 
 Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a 
un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i 
que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
 
 Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
 
 Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions 
excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de 
tercers. 
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 El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, 
especialment mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador. 

 
 Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d’haver aturat l’activitat. 
 
 Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
 
 Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el 
seu ús.  
 
 Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i 
transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 
1.2.1.1. Lona 

 
 Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de 
treball, així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 
 
 En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de 
teixit ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament 
prohibits). 
 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
 
1.2.1.2. Condemna de buits horitzontals 
 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
 
 Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de 
persones i objectes. 

 
 Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas 
d’instal·lacions, es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de 
diàmetre mínim de 3 mm i grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut 
perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 
kg / m2). 
 
 La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia 
d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu 
es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
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- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a 
resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 
inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
1.2.1.3. Buits per a l'abocament de runa 
 
 La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà una caiguda lliure 
superior a 7 m. Quan el  recorregut  final de les runes a evacuar estigui comprès dins del 
límit d’una llum vertical de 15 m fins el contenidor de recepció, s’utilitzaran els conductes 
normalitzats de trompes telescòpiques normalitzats per a evacuació de runes (MAUP). 
 
 Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a l’entrebigat. 
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o protegits amb barana reglamentària 
de seguretat a 1 m del cantell perimetral, per a impedir l’eventual abast de personal 
circumdant, per al material abocat des de les cotes superiores. 
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de caiguda lliure, cada tres 
plantes (màxim 7 m), tenint present la sobrecàrrega d’ús del material acumulat, en cada 
planta intermitja d’apilament parcial.  
 
1.2.1.4. Xarxes de seguretat homologades 
 
 Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb 
llum de retícula màxima de 7,5 x 7,5 cm, diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat 
perimetral de Ø 12 mm, de conformitat a norma EN 1263 - 1. Obligatoris com a 
components del SPC de forques i xarxes verticals de protecció a façanes. 
 
 En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures horitzontals descobertes 
(ex. cel oberts) es col·locarà immediatament per sota del sòl transitable, una xarxa de 
seguretat, ancorada perimetralment al cèrcol del sostre o nervis estructurals inferiors, 
segons les circumstàncies. 
 
 Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre cavallets sobre el 
nivell del paviment, que redueixin l’eficàcia de la barana perimetral reglamentària, degut 
que el traçat de la previsible paràbola de caiguda, passa pel damunt del passamans o 
ampit de la barana.  
 
 Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de autoestabilitat del terreny, 
segons càlculs de l’estudi del terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat 
homologada, sobre làmina de polietilè de galga 300, ancorada sobre la superfície, per 
prevenir la meteorització de la superfície del talús, i el fortuït despreniment de “bolos“. 
 
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta tenacitat. 
 
 La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de 
xarxes de seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny el pes i l’altura de caiguda.  
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 Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents 
components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i particularment amb els següents 
aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a 
resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
1.2.1.5. Xarxes de seguretat no homologades 
 
 Absolutament prohibides com a components del SPC de forques i xarxes de 
protecció de forats verticals a façanes o horitzontals a sostres. 
L'execució de sostres amb encofrats recuperables (puntals metàl·lics + portasotaponts + 
sotaponts + regletes + passadors + taulers) hauran de disposar inexcusablement d’una 
xarxa o teixit horitzontal de protecció (tipus tenis de resistència 100 kg/m2) sota els 
portasotaponts, en previsió de caigudes de persones i objectes en desplaçar els taulers 
de fusta. 
 
 Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló vertical (xarxa 
reciclada de seguretat) per a impedir la caiguda de persones a diferent nivell entre 
muntant d’escala limítrof. Es lligaran als replans i laterals dels muntants d’escala 
mitjançant fleixos metàl·lics i claus d’impulsió. 
 
 Per a les activitats de retenció de materials procedents de les tasques de 
desencofrat, en paral·lel, i a la part més baixa del SPC de forques i xarxes verticals de 
façana, i al nivell de la cota de treball de la planta a desencofrar, es faran servir xarxes 
diferents (xarxes comercials comunes o homologades reciclades d’altres obres i/o 
reparades, però resistents) a les utilitzades pels sistemes de protecció, per a no minvar 
l’eficàcia preventiva del sistema. Les xarxes de desencofrat podran instal·lar-se en sèrie, 
seguint a les superiors de seguretat i utilitzant els restants elements del sistema (forques, 
cordes d’hissat, amarraments laterals i ancoratges inferiors d’embossament), o 
directament per panys ancorats verticalment en façana als nans (“caliquenyos”) 
d’embossament de xarxes de seguretat del sistema. 
 
 La principal funció de la protecció de buits verticals amb xarxes, és la d’absorbir 
energia d’impacte tangencial d’objectes despresos des de la mateixa cota de treball, per 
tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny l’empenta d’impacte.  
 
 Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció de la velocitat horitzontal 
inicial i la massa de l’objecte desplaçat. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
1.2.1.6. Pescants de sustentació de xarxes de façana 
 
 Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant respecte a la seva 
idoneïtat en les condicions d’utilització per ell recomanades, constituïdes per un muntant 
vertical (de 8 m de llargària generalment) coronat per un braç acartel·lat (de 2 m de 
voladís generalment), confeccionat amb tub rectangular en xapa d’acer (de secció 80 x 80 
x 4 mm generalment), protegit anticorrosiu, galvanitzat, zincat, pintat per a immersió o 
epoxit. 
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 L'ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió de la força està 
composat per una O d’acer dolç Ø 12, o un caixetí de pas previst per al pas entre sostres. 
 
 L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per “caliquenyos“ 
d’acer corrugat Ø 8, cada 0,50 m. 
 
 El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de seguretat segons 
norma EN 1263 - 1, col·locats al seu costat menor (7 m) emplaçat verticalment, cobrint la 
previsible paràbola de caiguda de persones o objectes des del sostre superior de treball i 
cordes d’hissat i lligam entre panys també de poliamida d’alta tenacitat de 12 mm de 
diàmetre, nans (“caliquenyos“) d’ancoratge i embossament inferior del pany embeguts als 
cantells del sostre; caixetins sobre el sostre o omegues de rondí d’acer dolç, situades en 
voladís i al cantell sostre per al pas i bloqueig del muntant del pescant , sòlidament 
fiançats tots els elements entre si, capaç de resistir tot el conjunt la retenció puntal d’un 
objecte de 225 kg de pes, esllavissat des d’una alçada de 6 m pel damunt de la zona 
d’embossament, a una velocitat de 9,8 m/seg. 
 
 La principal funció de la protecció de buits verticals en façanes mitjançant el SPC de 
Forques i Xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes despresos 
des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i 
l’altura de caiguda.  
 
 Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a 
resultat de l’acció del campo gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 
inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
Muntatge 
 
 S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin realitzades les soleres 
de plantes baixa i un sostre. Una vegada col·locada la forca, s’instal·larà un passador a 
l’extrem inferior per a evitar que el braç pugui girar en sentit horitzontal. 
 
 La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 5 m (2,5 m si es 
tracta de forques comercials habitualment subministrades per proveïdor de materials 
generals i eines de construcció, degut a la seva baixa qualitat i espessors de seccions 
insuficients). 
 
 Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals de xarxa mitjançant 
cordó passant de poliamida d’alta tenacitat Ø 6. 
 
 Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de suspensió de 
poliamida d’alta tenacitat Ø 12 i 12 m de longitud. 
 
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes de sustentació. 
 
 Ancoratge inferior d’embossament de recollida de les xarxes als nans 
(“caliquenyos“) embeguts en el cantell del primer sostre. 
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Nota:  El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als treballadors del sostre de treball, i 
el seu immediat inferior (6 m en total). 
 
 Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat generalment estàndard (no 
homologades o reciclades) i paral·leles a les primeres, amb la seva corda d’hissat pròpia, 
que podran utilitzar també al suport de forca, o preferiblement, es col·locaran per panys 
independents, ancorats als nans (“caliquenyos“) embeguts en el cantell del sostre, en 
aquelles zones afectades pel despreniment dels elements d’encofrat horitzontal. 
 
 Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents plantes de l’obra, 
s’executaran seguint els moviments realitzats a la primera. 
 
El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge.  
  
 Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les 
caigudes d’alçades mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i 
desmuntatge, les xarxes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
Nota: El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot ser substituït, si s’ha 
previst al projecte, per passarel·les perimetrals en voladís, tipus consola o mènsula de 
suport per xarxes horitzontals. En qualsevol dels SPC contra caigudes d’alçada que 
s’adoptin serà preceptiva l’homologació o certificació d’idoneïtat expedit pel fabricant. 
 
1.2.1.7. Passadís de seguretat 
 
 Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui 
possible eliminar el risc de caiguda d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de 
les circumstàncies de cada cas. Es podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i 
llinda a base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de 
taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils 
i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar 
elements amortidors sobre la coberta.( sacs de terres, capa de sorra, etc..). 
 
 La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia 
d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiores, per tal motiu 
es tindrà en compte per al seu disseny  el pes (ex. càrrega en punta grua torre comuna: 
750 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15m). En aquest sentit resulten més idonis, per 
la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport a 
l’estructura, flexibles. 
 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecto) com a 
resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 
inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
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1.2.1.8. Marquesina de protecció 
 
 Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport 
generalment metàl·lica en forma de mènsula o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), 
quallada horitzontalment de taulons dorments de  repartiment i  taulons, capaços de 
retenir, sense col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des d’una alçada de 
15 m i a una velocitat de 9,8 m/s. 
 
 La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte 
per caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu 
es tindrà en compte per al seu disseny el pes (ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc 
plantes: 15 m). En aquest sentit resulten per tant més idonis, per a la seva ductilitat, els 
elements resistents metàl·lics sobre ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
 
 Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a 
resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
1.2.1.9. Baranes de protecció 
 
 Ampits provisionals de tancaments de buits verticals i perímetre de plataforma de 
treball, susceptible de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada 
superior a 2 m constituït per: 
Balustre d’1 m d’altura com a mínim, a partir del nivell del pis i el buit existent entre el plint 
i la barana. 
 
 Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al balustre. 
Tots els seus elements entre si, capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 
de 150 kg/ml. 
 
 Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
 
Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
 
 El conjunt de barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements 
entre si, capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
 
 Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les 
caigudes d’alçades mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i 
desmuntatge, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
1.2.1.10. Proteccions col.lectives contra contactes elèctrics 
 
 La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
avalat per l’instal·lador homologat. 
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 Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses 
mitjançant clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions antihumitat 
i antitopades. 
 
Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 
 
 Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb 
un valor màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran de connexió 
a terra independent. 
 
 La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida 
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 
24 v. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a l’època més eixuta de 
l’any. 
 
 Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran 
blindades. 
 
 Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d’enllumenat 
estaran protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors diferencials 
d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima dels 
interruptors diferencials, serà de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 mA per a força. 
 
 Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de 
reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 
 
Distància de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 
 
 Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de 
transformadors portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de 
separació de circuits. 
 

1.2.2. Condicions del procés d’execució  
 
 Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel 
projectista o fabricant. 
 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
 
 S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25 ºC. 
 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
 
 La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 
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així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació. 
 
 Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 

1.2.3. Unitat i criteris d'amidament 
 
 Protecció de capitell, topall per camió, estacada de protecció, pont volat graduable, 
comporta basculant per subministrament de material, plataforma en voladis per càrrega i 
descàrrega, topall per a descàrrega de camions, anellat per a escales, marquesina de 
protecció, portic protecció bolcada, protector regulable de serra circular, parell de vàlvules 
antiretrocès de flama, limitador de gir de grua, protecció solar de la zona de treball i 
mampara plegable de protecció contra projecció de partícules, elements de prevenció en 
la instal.lació elèctrica: 
 
Unitat amidada segons amidament de la d.t. 
 
 Protecció d’equipament fix o embalatge complert per a transport a taller o aplec de 
mobiliari o equipament fix: m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la d.t. 
  
 Barrera amb terres: m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 
 
 Xarxes, lones, veles, protecció de mobiliari i protecció provisional d’edificació, 
carcasa de malla, matalàs , plataforma metàl.lica per pas de vehícles o persones: m2 de 
superficie segons amidament de la d.t. 
 
 Proteccio colectiva de forats verticals en terrasses i façana i del perimetre de la 
façana, barana, empara, plataforma de treball, linia per a cinturó, passadís protecció, 
cable, marquesina, pantalla de protecció al vent: 
M de llargària segons amidament de d.t. 
 

1.2.4. Normativa de compliment obligatori 
 

- REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- REAL DECRETO 1435/1992 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 máquinas. 

- REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

- REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

- REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
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disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 

- ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba 
la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

- CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

- REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que 
se establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, 
cadenas y ganchos. 

- UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo. 

- REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

2. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL  

2.1. Barreres de Seguretat  

2.1.1. Perfils longitudinals per a barreres de segu retat flexibles  
 
2.1.1.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades  
 
Definició  
 
 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques 
AASHO per a barreres de seguretat, col.locats sobre suports en la seva posició definitiva. 
 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Replanteig per al repartiment dels trams 
- Col.locació i fixació dels trams 

 
Condicions generals 
 
 Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles 
d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la 
D.T., o les aprovades per la D.F. 
 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
 
 A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del 
carril al que protegeixen. 
 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 
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Toleràncies d'execució: Alçària:  ± 2 cm 
 
2.1.1.2. Condicions del procés d'execució 
 
Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
 
 Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de 
polir amb pedra d'esmeril. 
 
 No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
 
2.1.1.3. Unitat i criteris d'amidament 
 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
2.1.1.4. Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

2.1.2. Elements longitudinals mòbils rígids per a b arreres de seguretat  
 
2.1.2.1. Definició i condicions de les partides d'obra executades 
 
Definició 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Barrera de peces prefabricades 
- Barrera elaborada "in situ" 
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col.locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
- Elaborades "in situ": 
- Replanteig 
- Neteja de la base 
- Col.locació de les armadures 
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- Formigonament 
- Curat del formigó 
- Execució dels junts de formigonament 

 
Condicions generals 
 
 La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 
expressament aprovades per la D.F. al replanteig. 
 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
 
Toleràncies d'execució: 
 

- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 

 
Prefabricada 
 
 Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
 
Fabricada "in situ" 
 
La barrera ha de tenir la secció indicada a la D.T. 
 
La superfície ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
 
 El formigó no ha de tenir buits, esquerdes o disgregacions. 
La secció de la barrera no ha de quedar disminuïda en cap punt per inclusió d'objectes 
estranys. 
 
Resistència a compressió del formigó a 28 dies:  >= 250 kp/cm2 (25 N/mm2) 
  
Dosificació del formigó: 
 

- Ciment:  > 325 kg/m3 
- Aigua/ciment:  < 0,5 
-  

Assentament con Abrams:  3 cm 
 
Armadures:  Barres corrugades 
 
Tipus d'acer:  AEH 400 (B 400) mínim 
 
Cavalcament armadures: 

- Armadures soldades:  12 cm 
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- Altres casos:  50 cm 
 

 
2.1.2.2. Condicions del procés d'execució 
 
Condicions generals 
 
 Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la 
D.T. 
 
Elaborada "in situ" 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
 
 No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores següents a l'abocat 
del formigó. 
 
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la D.F. 
 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
 
 El temps de transport del formigó ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions 
formigonera i de mitja hora si es fa amb camions volquet. El temps màxim de posada en 
obra del formigó és de 2 hores des de la seva fabricació. 
 
 No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. 
 
 L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es 
produeixin disgregacions. 
 
 Abans de formigonar els junts s'ha de retirar la capa superficial de morter, i s'ha 
d'humitejar la superfície. 
 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
 
 Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar 
la fissuració de l'element. 
 
 El curat s'ha de fer aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superfícies amb 
una membrana impermeable subjectada a l'exterior de la peça. 
 
 
2.1.2.3. Unitat i criteris d'amidament 
 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
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2.1.2.4. Normativa de compliment obligatori 
 

- UNE 135-111-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón- Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias." 

- UNE 135-112-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón- Materiales básicos y control de ejecución." 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

2.2. Senyalització horitzontal 

2.2.1. Definició i condicions de les partides d’obr a executades  
 
Definició 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
 
S'han considerat les marques següents: 
 

- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
- S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
- S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 
Condicions generals 
 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

 
2.2.1.1. Marques reflectants: 
 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 
2.2.1.2. Carreteres 
 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
- 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
- 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
- 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
- Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
- Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 
 
2.2.1.3. Criteris de senyalització provisional d'obres 
 
 No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a 
circulació vial. 
 
 La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
  
 Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
 
 Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
 
 Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
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- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

 
 La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
 
 Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill „OBRES“. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, 
TR – 6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km 

a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h.  

- L’ordenació en sentit únic „ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de „testimoni“ està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 
- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant 

la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-
se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 

 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 

2.2.2. Condicions del procés d'execució 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
 
 Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
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 La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits 
i completament seca. 
 
 Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
 
 Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
 
 En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó. 
 
 Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
 Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per 
la D.F. 
 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 

2.2.3. Unitat i criteris d'amidament 
 
2.2.3.1. Marques longitudinals o marques transversals 
 
 m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de 
la faixa al terreny. 
 
 Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
2.2.3.2. Marques superficials 
 
 m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la 
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
 
 Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 

2.2.4. Normativa de compliment obligatori 
 
2.2.4.1. Vials públics 
 

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-
2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, 
BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 

- 8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
carreteras. 8.2-IC Marcas viales. 
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- UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

 
2.2.4.2. Vials privats 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.2.4.3. Senyalització provisional d’obres 
 

- LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
- REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

- 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

 
 

2.3. Senyalització vertical 

2.3.1. Definició i condicions de les partides d’obr a executades  
 
Definició 
 
 Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball 
mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
Condicions d’utilització 
 
Principis generals 
 
 Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
 

- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 

protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 

senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 

rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
2.3.1.1. Criteris de senyalització provisional en les obres de construcció: 
 

- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant 
o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
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- En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 

- S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del 
risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona 
de risc. 

- L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 

- No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  
Nota::  En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament 
la consideració de plafó indicatiu. 

- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 

- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, 
que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 
via, mai inclinades. 

- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el 

Codi de Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 

intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 

carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 

de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 

- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill „OBRES“. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, 
TR – 6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
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- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km 
a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h.  

- L’ordenació en sentit únic „ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 

- Nota: El sistema de „testimoni“ està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant 

la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-
se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 

- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 

2.3.2. Condicions del procés d'execució 
 
 Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
D.G.T. 
 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
 
 Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
 
 La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 

2.3.3. Unitat i criteris d'amidament 
 
Bastidor, plaques i senyals 
 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
 
Suport rectangular d’acer 
 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 



ANNEX 10. SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 

TÈCNQIUES PARTICULARS  

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat. 
  -222- 

2.3.4. Normativa de compliment obligatori 
 

- LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
- REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

- REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se 
aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

- ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
- UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
- NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 
incendios de los edificios. 

- REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
- UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
- DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
- UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-

màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 

- UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

2.4. Abalisament 

2.4.1. Definició i condicions d’utlització  
 
Definició 
 
 L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no 
es desitja que siguin ultrapassats. 
 
Condicions d’ utilització 
 
 Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
 

- L’ abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 

protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva. 
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2.4.1.1. Criteris de senyalització provisional en les obres de construcció 
 

- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 

- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 

 
2.4.1.2. Criteris d’ abalisament vial en obres de carreteres 
 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa 
o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i 
reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei” o 
barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 

de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 

- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 

fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També 
duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, 
amb circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals 
de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 

2.4.2. Condicions de manteniment 
 
 Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
D.G.T. 
 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
 
 Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
 
 La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 

2.4.3. Unitat i criteris  d’amidament 
 
Con, peça reflectora, llumenera, pòrtic de limitaci ó d’ alçària, balisa, fita, cascada 
lluminosa,llanterna, cadena de delimitació 
 
unitat segons amidament D.T. 
 
Cinta d’ abalisament, garlanda, tanca, barrera 
 
m de llargària segons amidament D.T.    
 

2.4.4. Normativa de compliment obligatori  
 

- LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
- REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

- REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se 
aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- 8.3-IC Señalización de Obras 
- ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
- UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
- NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 
incendios de los edificios 

- REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
- UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 

industriales 
- UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
- DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
- UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-

màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 

- UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
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3. EQUIPAMENTS 

3.1. Equipaments per a personal d’obra  

3.1.1. Mòduls prefabricats  
 
3.1.1.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades  
 
Definició  
 
 Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 
pel personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i 
confort. 
 
 Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el 
sector. 
 
 La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 
dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat 
de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, 
de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant 
aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les 
parts. 
  
 Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra 
d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
Condicions d’utilització 
 
 El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, 
manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes 
prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
 
 Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
 
 Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i 
equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
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 Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
3.1.1.2. Condicions del procés d'execució 
 
 Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel 
fabricant o llogater. 
 
 Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o 
llogater. 
 
 Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment 
Preventiu” i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.1.1.3. Unitat i criteris d'amidament 
 
Elements amidats per mesos 
 
 Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de 
necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
 Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
 
Elements amidats per unitats 
 
Unitat de quantitat col.locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
3.1.1.4. Normativa de compliment obligatori 
 

- LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
- REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

- REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

- REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

- ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función 
del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

- ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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- ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba 
la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

- CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

- NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 
la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la 
Edificación. 

- NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
 

3.1.2. Mobiliari i aparells per a moduls prefabrica ts d’obra  
 
3.1.2.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades  
 
Definició  
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i anivellament 
 
Condicions generals 
 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 

 
3.1.2.2. Condicions del procés d'execució 
 
 S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
 
 Un cop col.locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
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3.1.2.3. Unitat i criteris d'amidament 
 
Unitat de quantitat col.locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
3.1.2.4. Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4. MEDIS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTICA (MAUP) 

4.1. Medis auxiliars d’utilitat  

4.1.1. Definició i condicions de les partides d’obr a executades   
 
Definició 
 
Utilització d'una plataforma elevadora motoritzada, per a treballs en alçada. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Transport d ela plataforma fins a l'obra 
- Neteja i preparació del pla de treball de la plataforma, i protecció dels espais 

afectats 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Utilització d ela plataforma per als treballs en alçada 
- Retirada de la plataforma i dels elements de protecció i senyalització 

 
Condicions generals 
 
Ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent. 
 
 Els punts on es recolzin els peus de fixació han de resistir les càrregues previstes a 
la D.T de la bastida. Han de ser horitzontals. 
 
 Per a fer treballs en alçada cal tenir fixats al terra els elements o dispositius 
incorporats a la plataforma per donar-li estabilitat. 
 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm. 
 
 Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per 
un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un entornpeu 
de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
 
 Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials 
previstos a la D.T, per tal de garantir la seguretat a la zona d’influència. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
 
 Distàncies entre la plataforma i línies elèctriques amb cables nus: 
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- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

 
 Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora, i especialment desprès de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'estabilitat. 
 
 Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal 
garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 

4.1.2. Condicions del procés d'execució 
 
 Abans de començar el muntatge, cal comprovar la base de recolzament, l’existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
 

4.1.3. Unitat i criteris d'amidament 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T., en mòduls de 2 m. 
 

4.1.4. Normativa de compliment obligatori 
 

- REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

- REAL DECRETO 1435/1992 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 máquinas. 

- REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
màquines.  
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Pressupost control qualitat

AMIDAMENTS Pàg.:     327

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 01  TERRAPLE
Subcapitol 01  QUALITAT TERRES

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Proctor Modificat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Granulomètric 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Límit Atterberg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 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 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Índex CBR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 7368

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Matèria orgànica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 01  TERRAPLE
Subcapitol 02  COMPACTACIÓ  BASE

Euro
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1 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Densitat i humitat in situ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 01  TERRAPLE
Subcapitol 03  ACCEPTACIÓ PROCEDÈNCIA MATERIAL

1 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Equivalent de sorra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Proctor Modificat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Granulomètric 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Cares fractura 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Límit Atterberg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Qualitat Los Angeles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 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 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Índex CBR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 01  TERRAPLE
Subcapitol 04  COMPROVACIÓ BASE

1 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Equivalent sorra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Proctor Modificat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Granulomètric 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Límit Atterberg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Qualitat Los Angeles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 02  ESPLANADA
Subcapitol 01  ACCEPTACIÓ

1 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Humitat i densitat in situ 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 02  ESPLANADA
Subcapitol 02  COMPROVACIÓ COMPACTACIÓ

1 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Humitat i densitat in situ 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 03  BASES VORERES

Euro



Pressupost control qualitat

AMIDAMENTS Pàg.:    331

1 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Resistència compressió 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

2 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma
UNE 83503

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Consistència 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 04  FORMACIÓ SANEJAMENT
Subcapitol 01  COMPACTACIÓ RASES

1 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Densitat i humitat 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 04  FORMACIÓ SANEJAMENT
Subcapitol 02  QUALITAT TERRES

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Proctor Moificat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Granulomètric 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Límit Atterberg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 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 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Índex CBR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 7368

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Matèria Orgànica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 04  FORMACIÓ SANEJAMENT
Subcapitol 03  FORMIGÓ ASENTAMENT I PROTECCIÓ

1 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Resistència compressió 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma
UNE 83503

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Consistència 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 05  PAVIMENT ASFÀLTIC
Subcapitol 01  EXECUCCIÓ

1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Granulometria àris i filler 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Granulometria barreja àrids 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Granulometria barreja fabricada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Marshall 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J9H1F108 u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode del pesat de camions d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma OC-MFOM 24/2008

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Contingut lligant 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Equivalent de sorra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Límits Atterberg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 05  PAVIMENT ASFÀLTIC
Subcapitol 02  ACCEPTACIÓ

1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Graulometric 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Los Angeles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Marshall 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Inmersió - compressió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J031QD0T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-Weber) d'una mostra de
sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 355

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Adhesivitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83115

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 T ASSAIG

2 Friabilitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Poliment accelerat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J030FB0F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Equivalent sorra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 índex llenques i agulles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 05  PAVIMENT ASFÀLTIC
Subcapitol 03  CONFIRMACIÓ

1 J9H1D20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Comprovacvió gruix 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 06  VORAES I RIGOLES

1 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Vorada 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Rigola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Rigola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma
UNE 83503

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Vorada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro
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J030FB0FP-1 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-8

24,22 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

J030JB0KP-2 u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-8

584,28 €

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

J030KB0LP-3 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

43,05 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

J031H30HP-4 u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83115

128,80 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

J031QD0TP-5 u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-Weber)
d'una mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 355

59,66 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J03D2202P-6 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J03D4204P-7 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

35,01 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

J03D6206P-8 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 24,22 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

J03D8208P-9 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

62,53 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

J03DA209P-10 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 103502

117,20 €

(CENT DISSET EUROS AMB VINT CENTIMS)

J03DF30EP-11 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

89,45 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

J03DG30FP-12 u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

33,14 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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J03DK20KP-13 u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368

31,37 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

J03DR10PP-14 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

J060KN09P-15 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb
fibres, segons la norma UNE 83503

35,20 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

J060TM00P-16 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un
element de formigó endurit

82,81 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

J961310DP-17 u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

144,35 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

J961D505P-18 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

100,96 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

J9H1310GP-19 u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

37,66 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J9H1410AP-20 u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159, UNE-EN 12697-6

131,22 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

J9H1630DP-21 u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

294,72 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J9H1D20LP-22 u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma NLT 314

55,23 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

J9H1F108P-23 u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode del pesat de camions d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma OC-MFOM 24/2008

330,00 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS)
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P-1 J030FB0F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-8

24,22 €

BV13FB0F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar mescles 24,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-8

584,28 €

BV13JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elabo 584,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

43,05 €

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar 43,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83115

128,80 €

BV13H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i 128,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 J031QD0T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-Weber)
d'una mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 355

59,66 €

BV13QD0T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-We 59,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310 30,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

35,01 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, seg 35,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 24,22 €

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 9 24,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

62,53 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n 62,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 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 103502

117,20 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a 117,20000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-11 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

89,45 €

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 89,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

33,14 €

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl gr 33,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368

31,37 €

BV1DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'un 31,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

13,23 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 13,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb
fibres, segons la norma UNE 83503

35,20 €

BV21KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó a 35,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un
element de formigó endurit

82,81 €

BV21TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un 82,81000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

144,35 €

BV2L310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mo 144,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

100,96 €

BV2LD505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma 100,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

37,66 €

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, sego 37,66000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-20 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159, UNE-EN 12697-6

131,22 €

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, 131,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

294,72 €

BV2M630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d' 294,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 J9H1D20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma NLT 314

55,23 €

BV2MD20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, s 55,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 J9H1F108 u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode del pesat de camions d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma OC-MFOM 24/2008

330,00 €

BV2MF108 u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode del pesat de camions d'una 330,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 01 TERRAPLE

Subcapitol 01 QUALITAT TERRES

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

62,53 1,000 62,53

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

30,72 1,000 30,72

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 7)

35,01 1,000 35,01

4 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 103502 (P - 10)

117,20 1,000 117,20

5 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua
oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 (P - 13)

31,37 1,000 31,37

TOTAL Subcapitol 01.01.01 276,83

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 01 TERRAPLE

Subcapitol 02 COMPACTACIÓ  BASE

1 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 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 14)

13,23 10,000 132,30

TOTAL Subcapitol 01.01.02 132,30

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 01 TERRAPLE

Subcapitol 03 ACCEPTACIÓ PROCEDÈNCIA MATERIAL

1 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 8)

24,22 3,000 72,66

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

62,53 3,000 187,59

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

30,72 3,000 92,16

4 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 12)

33,14 1,000 33,14

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 7)

35,01 3,000 105,03

6 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 11)

89,45 1,000 89,45

7 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 103502 (P - 10)

117,20 1,000 117,20

TOTAL Subcapitol 01.01.03 697,23

euros
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Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 01 TERRAPLE

Subcapitol 04 COMPROVACIÓ BASE

1 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 8)

24,22 2,000 48,44

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

62,53 2,000 125,06

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

30,72 2,000 61,44

4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 7)

35,01 2,000 70,02

5 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 11)

89,45 2,000 178,90

TOTAL Subcapitol 01.01.04 483,86

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 02 ESPLANADA

Subcapitol 01 ACCEPTACIÓ

1 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 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 14)

13,23 19,000 251,37

TOTAL Subcapitol 01.02.01 251,37

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 02 ESPLANADA

Subcapitol 02 COMPROVACIÓ COMPACTACIÓ

1 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 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 14)

13,23 25,000 330,75

TOTAL Subcapitol 01.02.02 330,75

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 03 BASES VORERES

1 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres
microprovetes d'un element de formigó endurit (P - 16)

82,81 56,000 4.637,36

2 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una
mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE 83503 (P - 15)

35,20 14,000 492,80

TOTAL Capítol 01.03 5.130,16

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

euros
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Capítol 04 FORMACIÓ SANEJAMENT

Subcapitol 01 COMPACTACIÓ RASES

1 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 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 14)

13,23 40,000 529,20

TOTAL Subcapitol 01.04.01 529,20

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 04 FORMACIÓ SANEJAMENT

Subcapitol 02 QUALITAT TERRES

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

62,53 4,000 250,12

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

30,72 2,000 61,44

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 7)

35,01 2,000 70,02

4 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 103502 (P - 10)

117,20 2,000 234,40

5 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua
oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 (P - 13)

31,37 2,000 62,74

TOTAL Subcapitol 01.04.02 678,72

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 04 FORMACIÓ SANEJAMENT

Subcapitol 03 FORMIGÓ ASENTAMENT I PROTECCIÓ

1 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres
microprovetes d'un element de formigó endurit (P - 16)

82,81 80,000 6.624,80

2 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una
mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE 83503 (P - 15)

35,20 23,000 809,60

TOTAL Subcapitol 01.04.03 7.434,40

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 05 PAVIMENT ASFÀLTIC

Subcapitol 01 EXECUCCIÓ

1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 19)

37,66 3,000 112,98

2 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN
12697-6 (P - 20)

131,22 2,000 262,44

3 J9H1F108 u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode del pesat de
camions d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
OC-MFOM 24/2008 (P - 23)

330,00 4,000 1.320,00

euros
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4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 8)

24,22 1,000 24,22

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 7)

35,01 1,000 35,01

TOTAL Subcapitol 01.05.01 1.754,65

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 05 PAVIMENT ASFÀLTIC

Subcapitol 02 ACCEPTACIÓ

1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 19)

37,66 3,000 112,98

2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 11)

89,45 1,000 89,45

3 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN
12697-6 (P - 20)

131,22 1,000 131,22

4 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162 (P - 21)

294,72 1,000 294,72

5 J031QD0T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós
(procediment Riedel-Weber) d'una mostra de sorra per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 355 (P - 5)

59,66 1,000 59,66

6 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83115 (P - 4)

128,80 1,000 128,80

7 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 1097-8 (P - 2)

584,28 1,000 584,28

8 J030FB0F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 1)

24,22 1,000 24,22

9 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
(P - 3)

43,05 1,000 43,05

TOTAL Subcapitol 01.05.02 1.468,38

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 05 PAVIMENT ASFÀLTIC

Subcapitol 03 CONFIRMACIÓ

1 J9H1D20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314 (P - 22)

55,23 4,000 220,92

TOTAL Subcapitol 01.05.03 220,92

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 06 VORAES I RIGOLES

1 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó,
segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 18)

100,96 14,000 1.413,44

euros



Pressupost control qualitat

PRESSUPOST Pàg.:      346 

2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 17)

144,35 2,000 288,70

3 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una
mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE 83503 (P - 15)

35,20 3,000 105,60

TOTAL Capítol 01.06 1.807,74

euros



 

 

 
 
 
 

 
5. RESUM DEL PRESSUPOST 
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NIVELL 3: Subcapitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.01.01  QUALITAT TERRES 276,83

Subcapitol 01.01.02  COMPACTACIÓ  BASE 132,30

Subcapitol 01.01.03  ACCEPTACIÓ PROCEDÈNCIA MATERIAL 697,23

Subcapitol 01.01.04  COMPROVACIÓ BASE 483,86

Capítol 01.01  TERRAPLE 1.590,22

Subcapitol 01.02.01   ACCEPTACIÓ 251,37

Subcapitol 01.02.02   COMPROVACIÓ COMPACTACIÓ 330,75

Capítol 01.02  ESPLANADA 582,12

Subcapitol 01.04.01  COMPACTACIÓ RASES 529,20

Subcapitol 01.04.02  QUALITAT TERRES 678,72

Subcapitol 01.04.03  FORMIGÓ ASENTAMENT I PROTECCIÓ 7.434,40

Capítol 01.04  FORMACIÓ SANEJAMENT 8.642,32

Subcapitol 01.05.01  EXECUCCIÓ 1.754,65

Subcapitol 01.05.02  ACCEPTACIÓ 1.468,38

Subcapitol 01.05.03  CONFIRMACIÓ 220,92

Capítol 01.05  PAVIMENT ASFÀLTIC 3.443,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.258,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TERRAPLE 1.590,22

Capítol 01.02  ESPLANADA 582,12

Capítol 01.03  BASES VORERES 5.130,16

Capítol 01.04  FORMACIÓ SANEJAMENT 8.642,32

Capítol 01.05  PAVIMENT ASFÀLTIC 3.443,95

Capítol 01.06  VORAES I RIGOLES 1.807,74

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT 21.196,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21.196,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT 21.196,51

21.196,51

euros



 

 

 
 
 
 

 
6. ÚLTIM FULL  
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 21.196,51

6,00 % Benefici industrial SOBRE 21.196,51..................................................................... 1.271,79

13,00 % Despeses Generals SOBRE 21.196,51................................................................ 2.755,55

Subtotal 25.223,85

18,00 % IVA SOBRE 25.223,85.......................................................................................... 4.540,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 29.764,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS )
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1. INTRODUCCIÓ  
 
El present annex pretén establir una proposta per a l’execució de les obres 

contemplades en el present projecte, així com les mesures necessàries per a 
minimitzar l’afecció de les obres sobre el trànsit en els vials afectats i garantint en tot 
moment l’alternativa de la circulació i la seguretat de les persones. 
 

2. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

És tracta d’una obra on les actuacions afecten a la totalitat del vial i per tant, el 
que s’ha de garantir es el següent:  

- Entrada i sortida de vehicles autoritzats a l’obra  
- Accés dels vianants a totes les finques 
- Sempre que sigui possible, permetre el pas dels vehicles dels residents de la 

zona afectada 

Les obres a executar en el conjunt de la calçada i el vial,  implicaran restricció de 
trànsit. Es determinarà un ordre d’execució viària que permeti el tall de trams sencers 
de camí, permetent l’alternança de circulació per camins alternatius i propers. 

 
En els accessos a finques i en cas que sigui necessari s’habilitaran sistemes de 

pas i plataformes de seguretat que permetin sempre la circulació de les persones amb 
els nivells de màxima seguretat. 

 

3. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL  
 
Els desviaments i alternances de circulació de vehicles que es derivin de 

l’execució de les obres aquí exposades, la senyalització, l’abalisament i les defenses a 
establir amb caràcter provisional es regiran per allò que la instrucció de Carreteres 
regula per a la senyalització d’obres. 
 

La direcció facultativa conjuntament amb el contractista adjudicatària i els 
responsables municipals establiran previ a l’inici de les obres, el pla de circulació i 
alternances que haurà de regir durant l’obra, així com els terminis previstos d’aquestes 
que s’anunciaran a l’inici dels trams afectats per a coneixement general dels usuaris. 

 

4. OBJECTIU 
La correcta organització de les obres persegueix, en primera i última instància, els 

objectius següents: 
 
-  Informar als usuaris i veïns de la presència de les obres. 
- Ordenar la circulació a les zones afectades per les obres. 
- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual 

representada per les obres i les seves circumstàncies específiques. 
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- En definitiva l’objectiu es assolir el màxim, nivell de seguretat, tant pels usuaris 
i veïns, com pels treballadors de l’obra, evitant el deteriorament del nivell de 
serveis de la via afectada.  

 

5. MITJANS 
Els mitjans de què es disposarà, a l’obra, per a la seva correcta organització 

seran, bàsicament, els següents: 
 

- Senyals de perill. 
- Senyals de reglamentació i prioritat 
- Senyals d’indicació. 
- Senyals manuals 
- Elements d’abalisament reflectants. 
- Elements lluminosos 
- Elements de defensa. 

 

6. ITINERARI ALTERNATIU 

Al tractar-se d’una obra on es veurà afectada tot el vial, es proposen uns 
itineraris alternatius tant per vehicles privats com pel transport públic. Aquets itineraris 
es poden veure en el següent annex. 
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Id

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Inici obra 

Tancament de zona d'obres i senyalització

Instal·lacions d'obra (casetes, lavabos, etc.) 

Demolició voreres i caixa de paviment 

Excavació general i sanejament 

Col·lector 

Instal·lació canonades, embornals i pous 

Pavimentació vials

Pavimentació de voreres i zones peatonals

Rases, canonades i instal·lacions de reg

Plantacions

Quadres existents, cablejat i bàculs

Senyalització hortizontal i vertical

Col·locació mobiliari urbà i equipaments 

Canalitzacions generals

Instal·lació sistema d'escombreries 

Xarxa correos i telegraf

Aigua potable 

Telefonia 

Xarxa fibra òptica municipal

Xarxa de baixa tensió

Xarxa d'aigua reciclada

Aplicació pla seguretat i salut

Final d'obra

F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual
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MA D'OBRA

A0110000 h Encarregat 14,77000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,00000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,39000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,22000 €

A0130006 h Ajudant d'obra publica 11,77000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 18,65000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 18,65000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,52000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 18,65000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,50000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110V025 h Fresadora de càrrega automàtica 119,40000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,74000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 48,10000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1705900 h Formigonera de 430 l 4,25000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,20000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 10,61000 €

C170V020 h Escombradora autopropulsada 24,48000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,37000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,59000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,86000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,00000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,94000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 18,00000 €

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 16,54000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,94000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,50000 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 17,64000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 16,28000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 8,42000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 4,99000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0512402 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, a granel 94,25000 €

B0532310 kg Calç aèria cl 90 0,09000 €

B055KKJ0 t Betum fluidificat tipus FM-100 381,35000 €

B06004S5 m3 Formigo de resistencia 25 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 43,50000 €

B0604220 m3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 52,82000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,45000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,18000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,95000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

81,58000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

42,96000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,98000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,89000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,82000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 8,86000 €

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,94000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,42000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,29000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,50000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €
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B44Z5016 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col.locar amb cargols i galvanitzat

1,65000 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 23,30000 €

B961VXR2 u Pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada, per
a vorada de bustia, de 30x25x110 cm, amb boca per a embornal

53,11000 €

B96218G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 34,65000 €

B97126D1 u Peça de pedra calcària nacional de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles 9,94000 €

B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció
62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferencia de 40 cm de radi

135,94000 €

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format
per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i
semafor, col·locat sobre solera de formigo de resistencia 15 n/mm2 de 10 cm de gruix

162,14000 €

B99ZU025 u Anella exterior de fosa gris per a escosell carmel de 120x120 cm i d interior 75 cm, de dues peces
unides amb cargols i escut de la ciutat a cada sector

296,75000 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 24x16 cm i 7 cm de gruix 23,79000 €

B9F1V003 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix 23,02000 €

B9F1V006 m2 Paviment de llosa de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix 25,13000 €

B9H19110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració

43,29000 €

B9H3V170 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio f-8/10 (capa fina), amb granulat per a
rodament, betum asfaltic de penetracio i additivitat amb fibres

26,82000 €

BB15UL40 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d= 114
mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades
entre elles amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 150x150x12 mm amb quatre forats, per a
col·locar amb fixacions mecaniques

128,61000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,77000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,40000 €

BBM1AHD1 u Placa informativa de 60x90 cm amb pintura no reflectora 92,18000 €

BBMZU240 m Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 80 mm de diametre, gruix entre 3 i 5
mm, pintat amb pintura en pols de poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de fundicio i
accessoris

32,57000 €

BD1BCI0X u Reixa embornal 80v de fosa ductil 88,05000 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 0,74000 €

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

9,45000 €

BD7FF570 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

40,98000 €

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

128,83000 €

BDD3U100 m Pou prefabricat de formigo amb forat per a connexio del tub de desgüas de diàmtre 30 cm 23,52000 €

BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124

127,70000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 15,00000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,70000 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,01000 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,86000 €
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BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,34000 €

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

49,05000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,82000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,37000 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

6,13000 €

BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,57000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,11000 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,17000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG314500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 2,31000 €

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17.3 mm de
diàmetre, estàndard

8,51000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

BJM35BE0 u Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
preu alt

162,80000 €

BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

119,00000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,41000 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,08000 €

BJSB1220 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

59,43000 €

BJSB1410 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

75,10000 €

BK213560 u Regulador de pressió per a un cabdal màxim de 5000 l/h, de 0 a 20 bars 487,09000 €

BK235210 u Filtre de malla per a degoters 89,79000 €

BK25C230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 25 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G 15,21000 €

BN314320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt 9,65000 €

BN32B420 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

154,09000 €

BN32B4F0 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautò i anells de tancament de tefló, preu alt

135,91000 €

BN631010 u Electrovàlvula+solenoide 1-1/2'' 63,65000 €

BQ10U090 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada als
suports amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20

212,20000 €

BQ10U091 u Banc Neoromàntic Liviano 1,75 m 200,02000 €

BQ21R001 u Paperera trabucable de d 38 cm de planxa d'acer inoxidable de fundicion ductil benito model
PA-600-IM o semblant,

145,31000 €
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BQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

29,60000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

53,16000 €

BR42122C u Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

115,00000 €
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D060M033 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
430 l

Rend.: 1,000 65,54000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 19,92000 = 13,94400

Subtotal: 13,94400 13,94400

Maquinària

C1705900 h Formigonera de 430 l 0,300 /R x 4,25000 = 1,27500

Subtotal: 1,27500 1,27500

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980

B0512402 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,150      x 94,25000 = 14,13750

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 16,54000 = 23,15600

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,700      x 18,12000 = 12,68400

Subtotal: 50,17730 50,17730

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13944

COST DIRECTE 65,53574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,53574

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 72,56000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,92000 = 17,92800

Subtotal: 17,92800 17,92800

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 18,00000 = 11,70000

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,50000 = 25,57500
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 105,75000 = 15,86250

Subtotal: 53,33730 53,33730

COST DIRECTE 72,55680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,55680

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 78,17000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 20,37000 = 35,44380

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

Subtotal: 56,81580 56,81580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 78,17400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,17400

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 81,22000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900



Pressupost projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:  272

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 105,75000 = 26,43750

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,37000 = 33,20310

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 59,86260 59,86260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 81,22080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,22080

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,53000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 71,36940 71,36940

COST DIRECTE 92,52840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,52840

D0701912 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 97,00000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,875 /R x 19,92000 = 17,43000
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Subtotal: 17,43000 17,43000

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,500 /R x 2,87000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 105,75000 = 47,58750

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,480      x 20,37000 = 30,14760

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 77,95710 77,95710

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17430

COST DIRECTE 96,99640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,99640

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 110,74000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

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 105,75000 = 21,15000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,37000 = 31,16610

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 88,53810 88,53810

COST DIRECTE 110,73735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,73735

D0B2A100 KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,65000 = 0,09325

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,00000 = 0,10500

Subtotal: 0,19825 0,19825

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,98000 = 0,01000

Subtotal: 0,66100 0,66100

COST DIRECTE 0,85925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85925
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P-1 EB11VVV1 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable
AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d= 114
mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de
50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre elles
amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 150x150x12
mm amb quatre forats, per a col·locar amb fixacions
mecaniques

Rend.: 1,000 145,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,52000 = 4,10400

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,39000 = 9,35600

Subtotal: 13,46000 13,46000

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

0,022      x 72,55680 = 1,59625

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,82000 = 1,64000

BB15UL40 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable
AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d= 114
mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de
50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre elles
amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 150x150x12
mm amb quatre forats, per a  col·locar amb fixacions
mecaniques

1,000      x 128,61000 = 128,61000

Subtotal: 131,84625 131,84625

COST DIRECTE 145,30625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,30625

P-2 EFB1A4DS m Malla senyalitzadora de polietilè de baixa densitat de
color morat (ral pantone 514u) ròmbica amb film
imprès, permetent el pas de l'aigua cap a la
superfície en cas de fuita. amplada 30 cm. inscripció
-ajuntament de barcelona, aigua no potable-, situada
en la part central del film imprès, amb una separació
de 50 cm entre cada inscripció, tot inclòs.

Rend.: 1,000 0,51 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 F2192C04 m Demolició de gual de formigó col.locat sobre formigó
amb mitjans mecànics i ajudes manuals, i càrrega
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,175 4,45 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,92000 = 3,39064

Subtotal: 3,39064 3,39064

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,58000 = 1,05830

Subtotal: 1,05830 1,05830

COST DIRECTE 4,44894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44894

P-4 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,175 4,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 19,92000 = 2,27173

Subtotal: 2,27173 2,27173

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 60,38000 = 1,02774

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 16,58000 = 0,94541

Subtotal: 1,97315 1,97315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03408

COST DIRECTE 4,27896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27896

P-5 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,154 4,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,012 /R x 56,03000 = 0,58263

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 68,31000 = 3,84762

Subtotal: 4,43025 4,43025

COST DIRECTE 4,43025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43025
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P-6 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 50 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,177 3,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 68,31000 = 3,13402

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,006 /R x 56,03000 = 0,28562

Subtotal: 3,41964 3,41964

COST DIRECTE 3,41964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41964

P-7 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,176 66,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,125 /R x 19,92000 = 19,05612

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,25000 = 9,16667

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,04422

Subtotal: 32,26701 32,26701

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 43,58000 = 18,52891

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,125 /R x 15,75000 = 15,06696

Subtotal: 33,59587 33,59587

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48401

COST DIRECTE 66,34689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,34689

P-8 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,176 11,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 19,92000 = 2,54082
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Subtotal: 2,54082 2,54082

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 8,39000 = 1,07015

C2001000 h Martell trencador manual 0,150 /R x 3,59000 = 0,45791

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 43,58000 = 7,41156

Subtotal: 8,93962 8,93962

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03811

COST DIRECTE 11,51855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,51855

P-9 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,176 11,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 19,92000 = 2,54082

Subtotal: 2,54082 2,54082

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 8,39000 = 1,07015

C2001000 h Martell trencador manual 0,150 /R x 3,59000 = 0,45791

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 43,58000 = 7,41156

Subtotal: 8,93962 8,93962

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03811

COST DIRECTE 11,51855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,51855

P-10 F21S1641 u Desmuntatge de semàfor, suport , accessoris i
elements de subjecció, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,176 66,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,125 /R x 19,92000 = 19,05612

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,25000 = 9,16667

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,04422

Subtotal: 32,26701 32,26701

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 43,58000 = 18,52891

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,125 /R x 15,75000 = 15,06696
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Subtotal: 33,59587 33,59587

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48401

COST DIRECTE 66,34689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,34689

P-11 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny
no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

Rend.: 1,177 44,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 19,25000 = 44,15888

Subtotal: 44,15888 44,15888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66238

COST DIRECTE 44,82126
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,82126

P-12 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,176 8,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,25000 = 0,32738

Subtotal: 0,32738 0,32738

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,054 /R x 182,49000 = 8,37964

Subtotal: 8,37964 8,37964

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00491

COST DIRECTE 8,71193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71193

P-13 F2229A22 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de
2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,177 9,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,16355

Subtotal: 0,16355 0,16355



Pressupost projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:  280

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,135 /R x 78,44000 = 8,99694

Subtotal: 8,99694 8,99694

COST DIRECTE 9,16049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16049

P-14 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran
de 2 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,173 1,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 0,98465

Subtotal: 0,98465 0,98465

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,62080

Subtotal: 0,62080 0,62080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01477

COST DIRECTE 1,62022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62022

P-15 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,169 1,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,62293

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 56,95000 = 0,48717

Subtotal: 1,11010 1,11010

COST DIRECTE 1,11010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11010

P-16 F228530F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,176 19,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 19,92000 = 11,85714

Subtotal: 11,85714 11,85714

Maquinària
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C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,700 /R x 8,61000 = 5,12500

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 60,38000 = 2,56718

Subtotal: 7,69218 7,69218

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17786

COST DIRECTE 19,72718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,72718

P-17 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,176 10,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,280 /R x 19,92000 = 4,74286

Subtotal: 4,74286 4,74286

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,280 /R x 12,19000 = 2,90238

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 60,38000 = 2,56718

Subtotal: 5,46956 5,46956

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07114

COST DIRECTE 10,28356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28356

P-18 F228V010 m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb saulo
d'aportacio, amb compactacio del 95% pm,
amidament sobre perfil

Rend.: 1,505 30,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,4747 /R x 19,25000 = 6,07174

A0150000 h Manobre especialista 0,2373 /R x 19,92000 = 3,14087

Subtotal: 9,21261 9,21261

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,2373 /R x 8,61000 = 1,35758

Subtotal: 1,35758 1,35758

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,200      x 16,36000 = 19,63200

Subtotal: 19,68750 19,68750
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COST DIRECTE 30,25769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,25769

P-19 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 40%

Rend.: 1,201 17,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,25000 = 6,73189

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,02000 = 8,05029

Subtotal: 14,78218 14,78218

Materials

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 30 usos

0,0227      x 8,86000 = 0,20112

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,960      x 0,44000 = 1,74240

B0A31000 kg Clau acer 0,090      x 1,15000 = 0,10350

Subtotal: 2,04702 2,04702

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36955

COST DIRECTE 17,19875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,19875

P-20 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 8,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 8,42000 = 8,42000

Subtotal: 8,42000 8,42000

COST DIRECTE 8,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,42000

P-21 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 4,99000 = 4,99000

Subtotal: 4,99000 4,99000

COST DIRECTE 4,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99000
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P-22 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,175 1,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,058 /R x 38,50000 = 1,90043

Subtotal: 1,90043 1,90043

COST DIRECTE 1,90043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90043

P-23 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,176 3,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,106 /R x 38,50000 = 3,47024

Subtotal: 3,47024 3,47024

COST DIRECTE 3,47024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47024

P-24 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,178 4,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 38,50000 = 4,73896

Subtotal: 4,73896 4,73896

COST DIRECTE 4,73896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,73896

P-25 F31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Rend.: 0,811 64,82 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 5,93403

Subtotal: 5,93403 5,93403

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 53,45000 = 58,79500

Subtotal: 58,79500 58,79500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08901

COST DIRECTE 64,81804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,81804

F4D0V503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta, a 3 m d'alçaria, com a maxim

Rend.: 1,000 19,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,372 /R x 21,00000 = 7,81200

A0133000 h Ajudant encofrador 0,372 /R x 18,65000 = 6,93780

Subtotal: 14,74980 14,74980

Materials

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,150      x 2,42000 = 2,78300

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,51000 = 0,20080

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 203,19000 = 0,60957

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,030      x 7,94000 = 0,23820

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,15000 = 0,17250

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,200      x 0,44000 = 0,52800

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,89000 = 0,17800

Subtotal: 4,71007 4,71007

COST DIRECTE 19,45987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,45987

P-26 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Rend.: 4,653 19,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,20686

Subtotal: 0,20686 0,20686

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,006 /R x 66,20000 = 0,08536
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C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 0,22888

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 0,42838

Subtotal: 0,74262 0,74262

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1,150      x 16,28000 = 18,72200

Subtotal: 18,77750 18,77750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00310

COST DIRECTE 19,73008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,73008

P-27 F9365H21 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat
reglejat

Rend.: 0,934 64,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 4,12206

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,067 /R x 23,02000 = 1,65133

Subtotal: 5,77339 5,77339

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,77073

Subtotal: 2,77073 2,77073

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 53,18000 = 55,83900

Subtotal: 55,83900 55,83900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08660

COST DIRECTE 64,46972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,46972

P-28 F961A8GA m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou rigola de
30x30x8 cm

Rend.: 1,753 40,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 23,02000 = 3,54558
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A0140000 h Manobre 0,535 /R x 19,25000 = 5,87493

Subtotal: 9,42051 9,42051

Materials

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 23,30000 = 24,46500

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1078      x 62,92000 = 6,78278

Subtotal: 31,24778 31,24778

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14131

COST DIRECTE 40,80960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,80960

P-29 F961VXR2 u Vorada de bustia, recta de pedra granitica gris
quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta,
escairada i buixardada de 30x25x120 cm, col.locada
amb fonament de formigo

Rend.: 16,492 58,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 19,92000 = 0,42275

A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 23,02000 = 0,24427

Subtotal: 0,66702 0,66702

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 62,92000 = 3,77520

B961VXR2 u Pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo
jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada, per a
vorada de bustia, de 30x25x110 cm, amb boca per a
embornal

1,000      x 53,11000 = 53,11000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,009      x 92,52840 = 0,83276

Subtotal: 57,71796 57,71796

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,66733 = 0,01001

Subtotal: 0,01001 0,01001

COST DIRECTE 58,39499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,39499

P-30 F962A8GA m Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou rigola de
30x30x8 cm

Rend.: 2,038 52,01 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,324 /R x 23,02000 = 3,65971

A0140000 h Manobre 0,535 /R x 19,25000 = 5,05336

Subtotal: 8,71307 8,71307

Materials

B96218G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 34,65000 = 36,38250

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1078      x 62,92000 = 6,78278

Subtotal: 43,16528 43,16528

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13070

COST DIRECTE 52,00905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,00905

P-31 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra
fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base
de formigó

Rend.: 3,040 158,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,02000 = 3,02895

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 19,92000 = 10,48421

Subtotal: 13,51316 13,51316

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,124      x 62,92000 = 7,80208

B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra
fi,  amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferencia de 40 cm de radi

1,000      x 135,94000 = 135,94000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,012      x 92,52840 = 1,11034

Subtotal: 144,85242 144,85242
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20270

COST DIRECTE 158,56828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,56828

P-32 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col·locat amb base de formigó

Rend.: 2,955 188,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,800 /R x 19,92000 = 12,13401

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 23,02000 = 4,67411

Subtotal: 16,80812 16,80812

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,024      x 92,52840 = 2,22068

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semafor,
col·locat sobre solera de formigo de resistencia 15
n/mm2 de 10 cm de gruix

1,000      x 162,14000 = 162,14000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 62,92000 = 7,55040

Subtotal: 171,91108 171,91108

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25212

COST DIRECTE 188,97132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,97132

P-33 F993U030 u Escosell carmel de 120x120 cm de mida exterior
amb marc perimetral de formigo armat prefabricat de
dues peces i diametre interior de 90 cm, col.locat amb
base de formigo, anella exterior de fosa gris de dues
peces unides amb cargols i escut de la ciutat a cada
sector i anella interior de fosa grisa de dues peces
unides amb cargols, col.locades recolzades sobre
marc perimetral. el color de l'escosell es el mateix del
paviment, en principi, color mediterrani.

Rend.: 0,590 341,19 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,02000 = 19,50847

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 16,31356

Subtotal: 35,82203 35,82203

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,003      x 92,52840 = 0,27759

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,144      x 57,95000 = 8,34480

B99ZU025 u Anella exterior de fosa gris per a escosell carmel de
120x120 cm i d interior 75 cm,  de dues peces unides
amb cargols i escut de la ciutat a cada sector

1,000      x 296,75000 = 296,75000

Subtotal: 305,37239 305,37239

COST DIRECTE 341,19442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,19442

P-34 F9F1VVV1 m2 Paviment de llambordi de formigó de forma
rectangular de 24x16 cm i 7cm de gruix, preu
superior, tipus terana de breinco o equivalent ,
qualsevol color, col.locat amb base de formigo de 20
n/mm2 de resistencia de 15 cm de gruix

Rend.: 4,764 40,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,430 /R x 23,02000 = 2,07779

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 19,25000 = 3,63665

Subtotal: 5,71444 5,71444

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,030 /R x 4,86000 = 0,03060

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,400 /R x 8,61000 = 0,72292

Subtotal: 0,75352 0,75352

Materials

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 0,072      x 17,64000 = 1,27008

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 24x16
cm i 7 cm de gruix

1,000      x 23,79000 = 23,79000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 57,95000 = 8,69250

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,002      x 19,94000 = 0,03988

Subtotal: 33,79246 33,79246
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COST DIRECTE 40,26042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,26042

P-35 F9F5VVV1 m2 Paviment de lloses de formigó de 60x40x7 cm tipus
vulcano de breinco o equivalent, de qualsevol arena,
acabat impermeable, en voreres de mes d'1 m
d'amplada, amb base de 15 cm de formigo inclosa,
inclou part proporcional d'adequació de tapa de
registre a nova rasat i reparació de la part inferior - 1
metre d'alçada- de les façanes afectades per les obres

Rend.: 121,070 37,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2549 /R x 19,25000 = 0,04053

A0121000 h Oficial 1a 0,5099 /R x 23,02000 = 0,09695

Subtotal: 0,13748 0,13748

Materials

D0701912 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,030      x 96,99640 = 2,90989

B9F1V006 m2 Paviment de llosa de formigó de 60x40 cm i 7 cm de
gruix

1,020      x 25,13000 = 25,63260

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 57,95000 = 8,69250

Subtotal: 37,23499 37,23499

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,13700 = 0,00137

Subtotal: 0,00137 0,00137

COST DIRECTE 37,37384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,37384

P-36 F9F5VVV2 m2 Paviment per a invidents, amb peces prefabricades
de formigo de 40x40x7 cm, tipus breinco o equivalent,
de color arena, en voreres de mes d'1 m d'amplada,
amb base de 15 cm de formigo inclosa

Rend.: 4,703 38,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2644 /R x 19,25000 = 1,08222

A0121000 h Oficial 1a 0,5288 /R x 23,02000 = 2,58834



Pressupost projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:  291

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,67056 3,67056

Materials

D0701912 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,030      x 96,99640 = 2,90989

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 57,95000 = 8,69250

B9F1V003 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de
40x40 cm i 7 cm de gruix

1,020      x 23,02000 = 23,48040

Subtotal: 35,08279 35,08279

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 3,67100 = 0,03671

Subtotal: 0,03671 0,03671

COST DIRECTE 38,79006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,79006

P-37 F9H19114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-25 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 47,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550

Subtotal: 2,09288 2,09288

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H19110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-25 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 43,29000 = 43,29000

Subtotal: 43,29000 43,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03139

COST DIRECTE 47,47481
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,47481
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P-38 F9H3V170 t Mescla bituminosa discontinua en calent de
composicio F-8/10 (capa fina), amb granulat per a
rodament, betum asfaltic de penetracio i additivitat
amb fibres, situat a l'obra amb transport de carrega 20
t, i col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig
marshall, inclos neteja previa de calçada

Rend.: 1,698 35,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,056 /R x 23,02000 = 0,75920

A0140000 h Manobre 0,084 /R x 19,25000 = 0,95230

Subtotal: 1,71150 1,71150

Maquinària

C170V020 h Escombradora autopropulsada 0,028 /R x 24,48000 = 0,40367

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,140 /R x 48,10000 = 3,96584

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,028 /R x 53,99000 = 0,89029

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,028 /R x 66,20000 = 1,09164

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,028 /R x 60,52000 = 0,99797

Subtotal: 7,34941 7,34941

Materials

B9H3V170 t Mescla bituminosa discontinua en calent de
composicio f-8/10 (capa fina), amb granulat per a
rodament, betum asfaltic de penetracio i additivitat
amb fibres

1,000      x 26,82000 = 26,82000

Subtotal: 26,82000 26,82000

COST DIRECTE 35,88091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,88091

P-39 F9J12C50 m2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat
FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 2,495 0,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 19,92000 = 0,03194

Subtotal: 0,03194 0,03194

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,42000 = 0,04556

Subtotal: 0,04556 0,04556

Materials

B055KKJ0 t Betum fluidificat tipus FM-100 0,0015      x 381,35000 = 0,57203

Subtotal: 0,57203 0,57203
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00048

COST DIRECTE 0,65001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65001

P-40 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,175 2,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,69532

Subtotal: 1,69532 1,69532

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,100 /R x 10,61000 = 0,90298

Subtotal: 0,90298 0,90298

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04238

COST DIRECTE 2,64068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64068

P-41 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,493 0,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,25000 = 0,05157

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,02000 = 0,10793

Subtotal: 0,15950 0,15950

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 38,40000 = 0,10288

Subtotal: 0,10288 0,10288

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 7,78000 = 0,38900

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,77000 = 0,09614

Subtotal: 0,48514 0,48514

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00239

COST DIRECTE 0,74991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74991

P-42 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,661 1,76 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,02000 = 0,23561

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,25000 = 0,09272

Subtotal: 0,32833 0,32833

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,008 /R x 29,37000 = 0,14146

Subtotal: 0,14146 0,14146

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1326      x 7,78000 = 1,03163

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0673      x 3,77000 = 0,25372

Subtotal: 1,28535 1,28535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00492

COST DIRECTE 1,76006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76006

P-43 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 2,087 2,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,02000 = 0,18751

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,25000 = 0,07379

Subtotal: 0,26130 0,26130

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,008 /R x 29,37000 = 0,11258

Subtotal: 0,11258 0,11258

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,77000 = 0,37700

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1999      x 7,78000 = 1,55522

Subtotal: 1,93222 1,93222

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00392

COST DIRECTE 2,31002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31002

P-44 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,494 7,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,02000 = 1,29430

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,25000 = 0,54116

Subtotal: 1,83546 1,83546

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,042 /R x 29,37000 = 0,82566

Subtotal: 0,82566 0,82566

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,77000 = 0,94212

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844

Subtotal: 4,83056 4,83056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02753

COST DIRECTE 7,51921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51921

P-45 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 2,469 52,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 6,23734

Subtotal: 6,23734 6,23734

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 46,40000 = 46,40000

Subtotal: 46,40000 46,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09356

COST DIRECTE 52,73090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,73090

P-46 FBB22501 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 107,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM1AHD1 u Placa informativa de 60x90 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 92,18000 = 92,18000

Subtotal: 92,18000 92,18000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 107,81100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,81100

P-47 FBBZU240 u Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil
d'alumini, de 80 mm de diametre, gruix entre 3 i 5
mm, pintat amb pintura en pols de poliester anoditzat,
inclosa brida d'ancoratge de fundicio i accessoris, fins
a 4 m de llum, sense corredera telescopica excavacio
de fonament, formigonament, pletina d'ancoratge amb
esparrecs galvanitzats, i reposicio de paviment
existent

Rend.: 1,680 226,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 23,02000 = 20,55357

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,25000 = 34,37500

Subtotal: 54,92857 54,92857

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 16,58000 = 3,94762

Subtotal: 3,94762 3,94762

Materials

BBMZU240 m Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil
d'alumini, de 80 mm de diametre, gruix entre 3 i 5
mm, pintat amb pintura en pols de poliester anoditzat,
inclosa brida d'ancoratge de fundicio i accessoris

4,000      x 32,57000 = 130,28000

B44Z5016 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col.locar
amb cargols i galvanitzat

10,000      x 1,65000 = 16,50000

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0,250      x 81,58000 = 20,39500

Subtotal: 167,17500 167,17500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 54,92900 = 0,54929

Subtotal: 0,54929 0,54929

COST DIRECTE 226,60048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,60048



Pressupost projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:  297

PARTIDES D'OBRA

P-48 FD1AV010 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe B125 segons norma
UNE-EN 124

Rend.: 2,563 143,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 8,98166

A013N000 h Ajudant obra pública 1,000 /R x 18,65000 = 7,27663

Subtotal: 16,25829 16,25829

Materials

BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe B125 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 127,70000 = 127,70000

Subtotal: 127,70000 127,70000

COST DIRECTE 143,95829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,95829

P-49 FD1AVVV1 u Bastiment i tapa de fosa ductil per a correus segons
la seva normativa especifica.

Rend.: 1,000 234,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0120000 h Oficial 1a 1,000 /R x 13,07000 = 13,07000

A0130006 h Ajudant d'obra publica 1,000 /R x 11,77000 = 11,77000

Subtotal: 24,84000 24,84000

Altres

BDDZ0012 u Tapa de 750x750 de llum interior c-250 1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

COST DIRECTE 234,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,84000

P-50 FD1BCI0X u Reixa embornal delta 80v de fosa ductil, col.locada
amb morter, per a embornal de 70 x 30 cm, de
carrega de trencament superior a 25 t segons les
normes une 41-300-87 i en-124, recoberta de pintura
asfaltica i col.locada amb morter

Rend.: 10,176 90,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,25000 = 0,79452

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,02000 = 0,95012

Subtotal: 1,74464 1,74464

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,010      x 92,52840 = 0,92528

BD1BCI0X u Reixa embornal 80v de fosa ductil 1,000      x 88,05000 = 88,05000

Subtotal: 88,97528 88,97528

COST DIRECTE 90,71992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,71992

P-51 FD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 10,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0176 /R x 23,78000 = 0,41853

A0140000 h Manobre 0,0176 /R x 19,25000 = 0,33880

Subtotal: 0,75733 0,75733

Materials

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 9,45000 = 9,45000

Subtotal: 9,45000 9,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01136

COST DIRECTE 10,21869
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,21869

P-52 FD7FF575 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 43,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0704 /R x 19,25000 = 1,35520

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0352 /R x 23,78000 = 0,83706

Subtotal: 2,19226 2,19226

Materials

BD7FF570 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 40,98000 = 40,98000

Subtotal: 40,98000 40,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03288

COST DIRECTE 43,20514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,20514

P-53 FDB278GP u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
25 cm de gruix mínim i de planta 1,8x1,8 m per a tub
de diàmetre 120 cm

Rend.: 1,780 142,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,25000 = 15,68118

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,450 /R x 23,02000 = 18,75225

Subtotal: 34,43343 34,43343

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,8512      x 57,95000 = 107,27704

Subtotal: 107,27704 107,27704

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51650

COST DIRECTE 142,22697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,22697

P-54 FDD1A095 m Paret per a pou circular de d=120 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 17,087 137,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 0,50696

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,02000 = 0,60625

Subtotal: 1,11321 1,11321

Maquinària
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C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 42,27000 = 0,39581

Subtotal: 0,39581 0,39581

Materials

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 128,83000 = 135,27150

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0074      x 110,73735 = 0,81946

Subtotal: 136,09096 136,09096

COST DIRECTE 137,59998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,59998

P-55 FDD2VVV1 u Pou de registre per a xarxa de correus, tipus 2c,
prefabricat de formigó, de seccio interior 0,75 x 0,75 x
1.20, totalment acabat amb tota l'obra civil inclosa

Rend.: 14,949 353,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,33253

A0110000 h Encarregat 1,000 /R x 14,77000 = 0,98803

A0120000 h Oficial 1a 2,000 /R x 13,07000 = 1,74861

Subtotal: 4,06917 4,06917

Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

4,000      x 3,71000 = 14,84000

B06004S5 m3 Formigo de resistencia 25 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

1,815      x 43,50000 = 78,95250

Subtotal: 93,79250 93,79250

Partides d'obra

F4D0V503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta, a 3 m d'alçaria, com a maxim

5,850      x 19,45987 = 113,84024

G4BC2101 kg Subministrament i col.locació d'acer en barres
corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2  per
a l'armadura d'estructures

127,000      x 1,11408 = 141,48816

Subtotal: 255,32840 255,32840

COST DIRECTE 353,19007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 353,19007

P-56 FDD3VVV1 u Embornal sifònic, pou per a aigües pluvials de 70x30
cm de seccio interior, tipus barcelona, prefabricat de
formigo, amb connexio a desgüas de diàmetre 30 cm

Rend.: 1,669 48,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,508 /R x 19,25000 = 5,85920

A0121000 h Oficial 1a 0,508 /R x 23,02000 = 7,00669

Subtotal: 12,86589 12,86589

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
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,150      x 81,22080 = 12,18312

BDD3U100 m Pou prefabricat de formigo amb forat per a connexio
del tub de desgüas de diàmtre 30 cm

1,000      x 23,52000 = 23,52000

Subtotal: 35,70312 35,70312

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 12,86600 = 0,12866

Subtotal: 0,12866 0,12866

COST DIRECTE 48,69767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,69767

P-57 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,253 14,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,02000 = 5,51157

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 4,60894

Subtotal: 10,12051 10,12051

Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,71000 = 3,71000

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

0,009      x 81,22080 = 0,73099

Subtotal: 4,44099 4,44099

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15181

COST DIRECTE 14,71331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,71331
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P-58 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades

Rend.: 1,317 3,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 19,92000 = 1,25540

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,14617

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,02000 = 0,17479

Subtotal: 1,57636 1,57636

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,083 /R x 8,74000 = 0,55081

Subtotal: 0,55081 0,55081

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,60000 = 1,68000

Subtotal: 1,68000 1,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02365

COST DIRECTE 3,83082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83082

P-59 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,234 70,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,25000 = 18,71961

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,02000 = 22,38574

Subtotal: 41,10535 41,10535

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

13,9965      x 0,23000 = 3,21920

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,50000 = 1,51050

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0245      x 19,94000 = 0,48853

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,407      x 57,95000 = 23,58565

Subtotal: 28,80388 28,80388
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61658

COST DIRECTE 70,52581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,52581

P-60 FDK2U030 u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x
58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao
calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb
morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de
pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix

Rend.: 1,304 84,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,6382 /R x 19,25000 = 24,18355

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,4245 /R x 23,02000 = 25,14723

Subtotal: 49,33078 49,33078

Materials

B0604220 m3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,240      x 52,82000 = 12,67680

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,048      x 110,73735 = 5,31539

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

70,000      x 0,23000 = 16,10000

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,075      x 19,94000 = 1,49550

Subtotal: 35,58769 35,58769

COST DIRECTE 84,91847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,91847

P-61 FDK2U566 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de
60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terres de l'excavació

Rend.: 1,227 104,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,25000 = 23,53301

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 23,02000 = 56,28362

Subtotal: 79,81663 79,81663
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Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 105,75000 = 0,44415

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,505      x 0,23000 = 16,67615

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0756      x 78,17400 = 5,90995

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,11000 = 0,00222

Subtotal: 23,03247 23,03247

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,19725

COST DIRECTE 104,04635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,04635

P-62 FDK2VVV2 m Canalització per connexió de la xarxa de reg, al
comptador existent amb tub pe 80, embuit em pvc
160 formigonat, per voreres actuals, amb obra civil
completa i reposició del paviment

Rend.: 1,000 63,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-63 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,432 25,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 4,70496

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,02000 = 5,62640

Subtotal: 10,33136 10,33136

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 42,96000 = 0,18043

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,18043 15,18043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15497

COST DIRECTE 25,66676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,66676

P-64 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,752 46,99 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,02000 = 5,91267

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 4,94435

Subtotal: 10,85702 10,85702

Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 35,70000 = 35,70000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 42,96000 = 0,27065

Subtotal: 35,97065 35,97065

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16286

COST DIRECTE 46,99053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,99053

P-65 FEQMFECS u Escomesa elèctrica per a un quadre elèctric
d'enllumenat públic, en concepte d'obra civil i
mecanismes de fecsa

Rend.: 1,000 3.157,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-66 FEQMVM02 u Obra civil de correus -telegrafs- per baixada de la
xarxa aeria existent a nova canalització soterrada,
inclou totes les operacions necessaries de cablejat i
connexions provisionals per donar continuitat al servei.

Rend.: 1,000 6.419,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-67 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,577 29,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 20,44000 = 4,14762

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 23,78000 = 4,82536

Subtotal: 8,97298 8,97298

Materials

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 49,05000 = 14,71500
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BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,57000 = 0,57000

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,01000 = 5,11020

Subtotal: 20,39520 20,39520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13459

COST DIRECTE 29,50277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,50277

P-68 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,324 5,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 23,78000 = 1,43686

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 20,44000 = 1,23505

Subtotal: 2,67191 2,67191

Materials

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,37000 = 1,31100

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,86000 = 0,87720

Subtotal: 2,29820 2,29820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04008

COST DIRECTE 5,01019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01019

P-69 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,377 6,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 20,44000 = 1,33595

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 23,78000 = 1,55425

Subtotal: 2,89020 2,89020

Materials

BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,34000 = 1,36680

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 6,13000 = 1,83900

Subtotal: 3,37580 3,37580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04335

COST DIRECTE 6,30935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30935

P-70 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,528 3,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,62251

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,53429

Subtotal: 1,15680 1,15680

Materials

BG314500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2

1,020      x 2,31000 = 2,35620

Subtotal: 2,35620 2,35620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01735

COST DIRECTE 3,53035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53035

P-71 FGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,443 20,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 20,41000 = 3,76234

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 23,78000 = 4,38356

Subtotal: 8,14590 8,14590

Materials
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BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,93000 = 3,93000

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17.3 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 8,51000 = 8,51000

Subtotal: 12,44000 12,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12219

COST DIRECTE 20,70809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,70809

P-72 FHR0VVV1 u Bàcul doble model -y doble- de 9,2 m. d'alçada per a
il·luminació de calçada i 6,60 m per a il·luminació de
voreres, model de roura o similar, amb dos
adaptadors per a luminàries tipus venus, galvanitzat
per immersió en bany de zinc, inclòs el cablejat
interior, placa d'ancoratge d'acer galvanitzat collada
amb cargols colisos i fonamentació de dau de formigó
inclosa. inclou dues luminàries tipus venus pro
diametro 720 mm fabricada en fundició d'alumini,
cargols d'ace inoxidable aisi-304, protecció
d'imprimació epoxi-poliamida i acabat amb poliuretà
de dos components, amb reflectro asimètric en
alumini anodizat calse 10, difusor cuenco de vidre
rtemplat transparent i equip elèctric de 70 w vsap i 70
w vsap, amb portalàmpares ceràmic e-40. acabat
amb pintura antigraffiti i antigosssos.

Rend.: 1,000 2.641,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Rend.: 4,944 155,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,44000 = 2,06715

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,78000 = 4,80987

Subtotal: 6,87702 6,87702
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Materials

BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

1,000      x 119,00000 = 119,00000

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 149,00000 149,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10316

COST DIRECTE 155,98018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,98018

P-74 FJS5A614 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de
50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,353 8,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,44000 = 1,96393

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 23,78000 = 2,28485

Subtotal: 4,24878 4,24878

Materials

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 3,800      x 0,41000 = 1,55800

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

3,800      x 0,74000 = 2,81200

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 4,39400 4,39400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10622

COST DIRECTE 8,74900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74900

P-75 FJSBUA03 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

Rend.: 1,000 75,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BJSB1410 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  de 2´´ de
diàmetre,  de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 75,10000 = 75,10000
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Subtotal: 75,10000 75,10000

COST DIRECTE 75,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,10000

P-76 FJSZU002 u Connexió de xarxa de reg a xarxa existent Rend.: 1,000 200,78 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-77 FN314324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,387 17,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,78000 = 4,28623

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,44000 = 3,68421

Subtotal: 7,97044 7,97044

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 9,65000 = 9,65000

Subtotal: 9,65000 9,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11956

COST DIRECTE 17,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,74000

P-78 FQ10VVV1 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de
fusta tropical tractada amb oli i collada als suports
amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria,
amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de
terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

Rend.: 2,921 214,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,02000 = 1,97022

Subtotal: 1,97022 1,97022

Materials

BQ10U090 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de
fusta tropical tractada amb oli i collada als suports
amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria,
amb suport de fosa de ferro gg.20

1,000      x 212,20000 = 212,20000

Subtotal: 212,20000 212,20000
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COST DIRECTE 214,17022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,17022

P-79 FQ10VVV2 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de
fusta tropical tractada amb oli i collada als suports
amb cargols d'acer inoxidable, de 1,75 m de llargaria,
amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de
terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

Rend.: 2,724 202,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,02000 = 2,11270

Subtotal: 2,11270 2,11270

Materials

BQ10U091 u Banc Neoromàntic Liviano 1,75 m 1,000      x 200,02000 = 200,02000

Subtotal: 200,02000 200,02000

COST DIRECTE 202,13270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,13270

P-80 FQ21R001 u Subministre i col.locació de paperera trabucable de d
37 cm de planxa d'acer inoxidable de fundicion ductil
benito model pa-600-i o semblant, ancorada amb dos
daus de formigo de 30x30x30 cm, inclou placa
reserva per l'inscripció de l'escut de l'ajuntament i
installació de xip de avís per a buidat segons
normativa de parcs i jardins. ancorada mecànicament
a paviment. inclou presa de terra en cas d'estar a
menys de 2 m d'un punt elèctric. inclou presa de terra
en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

Rend.: 1,000 161,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 10,56750 10,56750

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 42,27000 = 2,11350

Subtotal: 2,11350 2,11350
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Materials

D060M033 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
430 l

0,060      x 65,53574 = 3,93214

BQ21R001 u Paperera trabucable de d 38 cm de planxa d'acer
inoxidable de fundicion ductil benito model PA-600-IM
o semblant,

1,000      x 145,31000 = 145,31000

Subtotal: 149,24214 149,24214

COST DIRECTE 161,92314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,92314

P-81 FQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1,412 61,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 8,15156

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,25000 = 14,99646

Subtotal: 23,14802 23,14802

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,59000 = 2,79674

Subtotal: 2,79674 2,79674

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

0,079      x 72,55680 = 5,73199

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

1,000      x 29,60000 = 29,60000

Subtotal: 35,33199 35,33199

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57870

COST DIRECTE 61,85545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,85545

P-82 FRF23010 u Muntatge de capçal de reg en pericó per a degoteig
format per clau de tancament, filtre de malla, vàlvula
de ventosa, electrovàlvula+solenoide i reductor de
pressió amb manòmetre, conectada a cable de
comandament del programador, inclús by-pass, tot
amb accesori i peces de llautó.

Rend.: 2,764 1.001,49 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 24,22000 = 17,52533

A013P000 h Ajudant jardiner 2,000 /R x 21,50000 = 15,55716

Subtotal: 33,08249 33,08249

Materials

BK25C230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 25 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

1,000      x 15,21000 = 15,21000

BK213560 u Regulador de pressió per a un cabdal màxim de 5000
l/h, de 0 a 20 bars

1,000      x 487,09000 = 487,09000

BJSB1220 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´ de
diàmetre,  de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 59,43000 = 59,43000

BK235210 u Filtre de malla per a degoters 1,000      x 89,79000 = 89,79000

BN32B420 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

1,000      x 154,09000 = 154,09000

BJM35BE0 u Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt

1,000      x 162,80000 = 162,80000

Subtotal: 968,41000 968,41000

COST DIRECTE 1.001,49249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.001,49249

P-83 FRF25010 u Muntatge de by-pass general en pericó format per 3
claus de tancament 1 1/2 i bay-pass, i
electrovàlvula+solenoide de 1 1/2 '', totalment colocat
i conexionat a cable de programador de reg, tot amb
accesori i peces de llautó.

Rend.: 0,104 781,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,700 /R x 24,22000 = 163,01923

A013P000 h Ajudant jardiner 0,700 /R x 21,50000 = 144,71154

Subtotal: 307,73077 307,73077

Materials

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,000      x 2,82000 = 2,82000

BN32B4F0 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautò i anells de tancament de
tefló, preu alt

3,000      x 135,91000 = 407,73000

BN631010 u Electrovàlvula+solenoide 1-1/2'' 1,000      x 63,65000 = 63,65000

Subtotal: 474,20000 474,20000
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COST DIRECTE 781,93077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 781,93077

P-84 FRF26010 u Muntatge de pericó de neteja format per 1 claus de
tancament amb racor 1 1/2'', i vàlvula1 '' i valvula
automàtica, totalment colocat i conexionat a
clavegueram o drenatge.

Rend.: 0,597 214,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,700 /R x 21,50000 = 25,20938

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,700 /R x 24,22000 = 28,39866

Subtotal: 53,60804 53,60804

Materials

BN32B420 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

1,000      x 154,09000 = 154,09000

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

1,000      x 4,08000 = 4,08000

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,000      x 2,82000 = 2,82000

Subtotal: 160,99000 160,99000

COST DIRECTE 214,59804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,59804

P-85 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,176 26,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,92000 = 8,46939

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,02000 = 6,85119

Subtotal: 15,32058 15,32058

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 68,31000 = 3,89181

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,067 /R x 42,27000 = 2,40824

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 48,42000 = 2,75862

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,68000 = 2,28571

Subtotal: 11,34438 11,34438
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22981

COST DIRECTE 26,89477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,89477

P-86 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,180 2,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,16314

Subtotal: 0,16314 0,16314

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,033 /R x 78,44000 = 2,19366

Subtotal: 2,19366 2,19366

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00245

COST DIRECTE 2,35925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35925

G4BC2101 kg Subministrament i col.locació d'acer en barres
corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per
a l'armadura d'estructures

Rend.: 1,804 1,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 18,65000 = 0,10338

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 21,00000 = 0,13969

Subtotal: 0,24307 0,24307

Materials

D0B2A100 KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,85925 = 0,85925

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,98000 = 0,01176

Subtotal: 0,87101 0,87101

COST DIRECTE 1,11408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11408

P-87 GD5JCF08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,640 88,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,005 /R x 23,02000 = 14,10677

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 19,25000 = 11,79649

Subtotal: 25,90326 25,90326

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,0274      x 57,95000 = 59,53783

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,29000 = 1,29903

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,51000 = 1,40560

Subtotal: 62,24246 62,24246

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38855

COST DIRECTE 88,53427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,53427

P-88 K973U001 m Encintat de 20 cm d'amplària amb peces de pedra
calcària nacional, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,534 38,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 5,64700

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 23,02000 = 6,75293

Subtotal: 12,39993 12,39993

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,006      x 110,73735 = 0,66442

B97126D1 u Peça de pedra calcària nacional de 40x20 cm i 7 cm
de gruix mitjà, per a rigoles

2,500      x 9,94000 = 24,85000

Subtotal: 25,51442 25,51442

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18600

COST DIRECTE 38,10035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,10035

P-89 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment,
en grans extensions, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat
i neteja de la superficie fresada

Rend.: 1,169 0,41 €
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A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,25000 = 0,06587

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,002 /R x 23,02000 = 0,03938

Subtotal: 0,10525 0,10525

Maquinària

C110V025 h Fresadora de càrrega automàtica 0,002 /R x 119,40000 = 0,20428

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,002 /R x 16,58000 = 0,02837

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,002 /R x 41,20000 = 0,07049

Subtotal: 0,30314 0,30314

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00158

COST DIRECTE 0,40997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40997

P-90 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i
salut a l'obra

Rend.: 1,000 62.901,93 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 SRECVVV1 u Instal·lació equinord per a recollida selectiva d'
escombreries amb la instal.lació d'uns equips
''equinord model clt 19-24 (e) / 19-24 bi.compartido''
o equivalent per a soterrament de 3 contenidors
urbans. inclou: equip bicompartimentat tipus
''clt19-24 bi-co com c/puert (1 uts) + clt 19-24
comc/puert (3 uts)´´ , amb central hidràulica i els
prefabricats de formigó associats (6 uts. del tipus clt
19-24 i el central), així com el subministre e
instal·lació dels contenidors de recollida selectiva de
fins a 4.000 l. els contenidors són de carrega lateral.
incorporen plataforma elevadora accionada per
cilindre de doble efecte, bùstia amb tambor d'acer
inoxidable amb tancament automàtic, rack modular de
control centralitzat i sensor de saturació.
l'accionament de l'equip es realitza mitjançant consola
desde el camiò. s'inclou armari de control de
poliester, central hidràulica amb dipòsit de 25 litres,
motor elèctric i bloc d'electrovàlvules, així com la
instal·lació del cablejat elèctric.
El preu inclou tots els materials, el seu transport, la
seva instal.lació a obra, i tota l'obra civil prèvia, així
com les probes de funcionament. també s'inclou els
moduls prefabricats de dimensions interiors 2.400 x
1.900 x 2200, formats per plaques de formigó
preparades per ensamblar-se a l'obra. el conjunt es
completa amb una serie de planxes d'acer galvanitzat
per realitzar el tancament entre la part superior del
prefabricat i el límit inferior del marc de l'equip.

Rend.: 1,000 90.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-92 TJ31KJM3 u Subministrament i plantació de lledoner (celtis
australis) de 20-25cm de circunferencia

Rend.: 9,750 153,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,500 /R x 24,22000 = 1,24205

Subtotal: 1,24205 1,24205

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,300 /R x 60,38000 = 1,85785

Subtotal: 1,85785 1,85785

Materials

BR42122C u Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 115,00000 = 115,00000

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,500      x 53,16000 = 26,58000

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,500      x 18,00000 = 9,00000

Subtotal: 150,58000 150,58000

COST DIRECTE 153,67990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,67990
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XPA1VVX pa Partida alçada a justificar per instal·lació semafòrica
d'un grup d'interescció totalment acabada. Inclou les
operacions d'obra civil, tant de moviment de terres
com d'acbats. La repercusió per metres lineals de
totes les arquetes necesaries. Els semàfors de
policarbonat de diàmetre de 200 mm, optica leds: tres
focus (mod. 13/200), un focus (mod. 11/200). Els
semàfors policarbonat per vianats mod. 12/200, optica
leds. Aixi com el mòdul per invidents, les targes de
sortia c 2gr, els suports corresponents, plaques de
connexió a terra i els conductors de coure de
designació UNE RV-K-0,6/1 kV de secció 4x6 mm2.

Rend.: 1,000 13.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAVVBT pa Partida alçada a justificar per als treballs de
substitució la xarxa aeria elèctrica existent per
canalització soterrada, segons valoració de
fecsa-endesa. inclou ell pagament de drets
d'escomessa, projecte i direccio d'obra de tota la nova
instal.lacio,

Rend.: 1,000 48.300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAVVTE pa Partida alçada a justificar per als treballs de protecció
de l'encreuament existent sota el nou clavegueram,
inclou ell pagament de drets d'escomessa, projecte i
direccio d'obra de tota la nova instal.lacio,

Rend.: 1,000 4.675,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAVVVC u Instal·lació per a realitzar les connexions de xarxa
aeria de telègrafs, a soterrada segons la companyia
correos. inclou poste de formigò i tota l'obra civil
necessaria.

Rend.: 1,000 1.319,10 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XPA1VVV0 m Canalització formada per 6 tubs pe 160 mm,
totalment acabada. inclou totes les operacions d'obra
civil, tant de moviments de terres com d'acabats
-formigó de reblert, terres sel·leccionades,...-. Inclou
la repercusió per ml de totes les arquetes necessaries
a realitzar segons les distintes companyies
-telecomunicacions, enllumenat, correos/telègraf,
serveis municipals,..., amb part proporcional de
maniguets d'unió, separadors, taps, guia interior i
col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de
plastic a la part superior de la rasa

Rend.: 1,000 59,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA1VVV3 m Canalització formada per 11 tubs (2 pe 160mm + 9
pe 110 mm), totalment acabada. inclou totes les
operacions d'obra civil, tant de moviments de terres
com d'acabats. inclou la repercusió per ml de totes les
arquetes necessaries a realitzar segons les diferents
companyies -telecomunicacions, enllumenat,
correos/telègraf, serveis municipals,etc. amb part
proporcional de maniguets d'unió, separadors, taps,
guia interior i col.locacio de dos bandes de proteccio i
avis de plastic a la part superior de la rasa

Rend.: 1,000 85,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA1VVV5 m Canalització formada per 9 tubs pe 125mm, totalment
acabada. inclou totes les operacions d'obra civil, tant
de moviments de terres com d'acabats. Inclou la
repercusió per ml de totes les arquetes necessaries a
realitzar segons les diferents companyies
-telecomunicacions, enllumenat, correos/telègraf,
serveis municipals,etc. amb part proporcional de
maniguets d'unió, separadors, taps, guia interior i
col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de
plastic a la part superior de la rasa

Rend.: 1,000 68,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XPA1VVV8 m Canalització formada per 4 tubs pe 160 mm,
totalment acabada. inclou totes les operacions d'obra
civil, tant de moviments de terres com d'acabats
-formigó de reblert, terres sel·leccionades,...-. Inclou
la repercusió per ml de totes les arquetes necessaries
a realitzar segons les distintes companyies
-telecomunicacions, enllumenat, correos/telègraf,
serveis municipals,..., amb part proporcional de
maniguets d'unió, separadors, taps, guia interior i
col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de
plastic a la part superior de la rasa

Rend.: 1,000 38,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUU002 u Partida alçada a justificar en concepte d'estintolament
provisional i desviament de serveis durant l'execució
de les obres

Rend.: 1,000 8.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUU003 u Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos
durant l'execució de les obres

Rend.: 1,000 15.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUU004 u Partida alçada a justificar en concepte de
manteniment del servei d'evacuació dels
claveguerons durant l'execució de les obres

Rend.: 1,000 8.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPUUA010 u Partida alçada a justifica en concepte de senyalització
vial i desviament del trànsit durant l'execució de les
obres.

Rend.: 1,000 4.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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BDDZ0012 u Tapa de 750x750 de llum interior c-250 210,00000 €



  

 

 
ANNEX 14. CONTROL DE QUALITAT 

 
 

 
 



ANNEX 14. PLA CONTROL 
DE QUALITAT  

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat. 
   

ÍNDEX 
 
1. EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ DE TERRAPLENS ............................................. 323 

1.1. Qualitat de terres per la formació de terraplens .................................... 323 

1.2. Base alçada ......................................................................................... 323 

1.2.1. Compactació de la capa base ..................................................... 323 

1.2.2. Acceptació de la procedència del material .................................. 323 

1.3. Comprovació de la capa base .............................................................. 323 

2. BASE VORERES ............................................................................................... 324 

2.1. Execució de base de formigó per voreres ............................................ 324 

3. FORMACIÓ DE SANEJAMENT ......................................................................... 324 

3.1. Compactació de rasses ........................................................................ 324 

3.2. Qualitat de terres per el reblert de rases .............................................. 324 

3.3. Formigó d’assentament i protecció ....................................................... 324 

4. PAVIMENT ASFÀLTIC ....................................................................................... 325 

4.1. Execució del paviment.......................................................................... 325 

4.2. Acceptació de la procedència del material ............................................ 325 

4.3. Confirmació del paviment aglomerat asfaltic ........................................ 325 

5. SUB-BASE GRANULAR .................................................................................... 326 

5.1. Acceptació de la esplanada .................................................................. 326 

5.2. Comprovació de la compactació ........................................................... 326 

6. VORADES I RIGOLES ....................................................................................... 326 

6.1. Execució de vorades ............................................................................ 326 

6.2. Acceptació de la procedència del material ............................................ 326 

 
 



ANNEX 14. PLA CONTROL 
DE QUALITAT  

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat. 
  -323- 

1. EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ DE TERRAPLENS 

1.1. Qualitat de terres per la formació de terraple ns 
 
Tipus d’assaigs 
 

- PROCTOR MODIFICAT: 1 assaig per cada 1.500 m3 de terraplè o canvi de 
material 

- GRANULOMETRIC: 1 assaig per cada 1.500 m3 de terraplè o canvi de material 
- LIMITS D’ATTERBERG: 1 assaig per cada 2.000 m3 de terraplè o canvi de 

material 
- INDEX C.B.R.: 1 assaig per cada 5.000 m3 de terraplè o canvi de material 
- CONTINGUT DE MATERIA ORGÀNICA: 1 assaig per cada 5.000 m3 de terraplè o 

canvi de material 
 

1.2. Base alçada 

1.2.1. Compactació de la capa base 
 
Tipus d’assaigs 
 

- DENSITATS IN SITU: 5 assaigs per cada 300 m3 de base compactada o fracció 
diària 

- HUMITATS IN SITU: 5 assaigs per cada 300 m3 de base compactada o fracció 
diària 

 

1.2.2. Acceptació de la procedència del material 
 
Tipus d’assaigs 
 

- EQUIVALENT DE SORRA: 3 assaig per tres mostres aleatòries 
- PROCTOR MODIFICAT:3 assaig per tres mostres aleatòries 
- GRANULOMETRIC:3 assaig per tres mostres aleatòries 
- CARAS DE FRACTURA: 1 assaig per tres mostres aleatòries 
- LIMITS D’ATTERBERG: 3 assaig per tres mostres aleatòries 
- QUALITAT “LOS ANGELES”: 1 assaig per tres mostres aleatòries 
- INDEX C.B.R.: 1 assaig per tres mostres aleatòries 

 

1.3. Comprovació de la capa base 
 
Tipus d’assaigs 
 

- EQUIVALENT DE SORRA: 1 assaig per cada 300 m3 d’aportació de material o 
fracció diària 

- PROCTOR MODIFICAT: 1 assaig per cada 1.000 m3 d’aportació de material o 
fracció diària 
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- GRANULOMETRIC: 1 assaig per cada 1.000 m3 d’aportació de material o fracció 
diària 

- LIMITS D’ATTERBERG: 1 assaig per cada 1.000 m3 d’aportació de material o 
fracció diària 

- QUALITAT “LOS ANGELES”: 1 assaig per cada 1.500 m3 d’aportació de material o 
fracció diària 

 

2. BASE VORERES 

2.1.  Execució de base de formigó per voreres 
 
Tipus d’assaigs 
 

- RESISTENCIA A COMPRESIÓ: 4 assaig per cada 50 m3 de formigó col·locat 
- CONSISTENCIA DEL FORMIGÓ: 1 assaig per cada 50 m3 de formigó col·locat 

 

3. FORMACIÓ DE SANEJAMENT 

3.1. Compactació de rasses 
 
Tipus d’assaigs 
 

- DENSITATS IN SITU: 5 assaigs per cada 200 m3 de rassa compactada o canvi de 
material 

- HUMITATS IN SITU: 5 assaigs per cada 200 m3 de rassa compactada o canvi de 
material 

 

3.2. Qualitat de terres per el reblert de rases 
 
Tipus d’assaigs 
 

- PROCTOR MODIFICAT: 1 assaig per cada 400 m3 de rassa compactada a canvi 
de material 

- GRANULOMÈTRIC: 1 assaig per cada 1.500 m3 de rassa compactada o canvi de 
material 

- LIMITS D’ATTERBERG:1 assaig per cada 1.500 m3 de rassa compactada o canvi 
de material 

- INDEX C.B.R.: 1 assaig per cada 1.500 m3 de rassa compactada o canvi de 
material 

- CONTINGUT DE MATERIA ORGÀNICA: 1 assaig per cada 1.500 m3 de rassa 
compactada o canvi de material 

 

3.3. Formigó d’assentament i protecció 
 
Tipus d’assaigs 
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- RESISTENCIA A COMPRESIÓ: 5 assaigs per cada 50 m3de formigó col·locat 
- CONSISTENCIA DEL FORMIGÓ: 1 assaig per cada 50 m3 de formigó col·locat 

 

4. PAVIMENT ASFÀLTIC 

4.1. Execució del paviment 
 
Tipus d’assaigs 
 

- GRANULOMETRIC (àrid i filler): 1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada 
- GRANULOMETRIC (barreja d’àrids): 1 assaig per cada 1.000 T de barreja 

col·locada 
- LIMITS D’ATTERBERG (barreja d’àrids): 1 assaig per cada 1.000 T de barreja 

col·locada 
- EQUIVALENT DE SORRA (barreja d’àrids): 1 assaig per cada 1.000 T de barreja 

col·locada 
- GRANULOMETRIC (barreja fabricada): 1 assaig per cada 1.000 T de barreja 

col·locada 
- MARSHALL (densitat, estabilitat i deformació): 3 assaigs per cada 500 T de 

barreja col·locada o fracció diària 
- CONTINGUT DE LLIGANT: 2 assaigs per cada 500 T de barreja col·locada o 

fracció diària 

4.2. Acceptació de la procedència del material 
 
Tipus d’assaigs 
 

- GRANULOMETRIC: 3 assaigs per tres mostres aleatòries 
- QUALITAT “LOS ANGELES”: 1 assaig per tres mostres aleatòries 
- COEFICIENT DE POLIT ACCELERAT: 1 assaig per tres mostres aleatòries 
- FORMA D’ARITS (agulles i lajas): 1 assaig per tres mostres aleatòries 
- ADHESIVITAT: 1 assaig per tres mostres aleatòries 
- FRIABILITAT: 1 assaig per tres mostres aleatòries 
- EQUILIBRI EN SORRA DE BARREJA D’ARIDS EN SEC: 1 assaig per tres 

mostres aleatòries 
- MARSHALL: 1 assaig per tres mostres aleatòries 
- INMERSIÓ COMPRESIÓ: 1 assaig per tres mostres aleatòries 

 

4.3. Confirmació del paviment aglomerat asfaltic 
 
Tipus d’assaigs 
 

- TESTIMONIS COMPROVACIÓ DE GRUIXOS: 5 testimonis per cada 100 ml. De 
vial acabat 
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5. SUB-BASE GRANULAR 

5.1. Acceptació de la esplanada  
 
Tipus d’assaigs 
 

- DENSITATS IN SITU: 5 assaigs per cada 2.000 m2 de vial refinat 
- HUMITATS IN SITU: 5 assaigs per cada 2.000 m2 de vial refinat 

 

5.2. Comprovació de la compactació 
 
Tipus d’assaigs 
 

- DENSITATS IN SITU: 1 assaig per cada 300 m3 de subbase compactada o fracció 
diària 

- HUMITATS IN SITU: 1 assaig per cada 300 m3 de subbase compactada o fracció 
diària 

6. VORADES I RIGOLES 

6.1. Execució de vorades 
 
Tipus d’assaigs 
 

- RESISTÈNCIA  COMPRENSIÓ (proveta de 10 cm):1 assaig per cada 500 ml de 
vorada col·locada 

- DESGAST AL ROÇAMENT: 1 assaig per cada 1.000 ml de rigola col·locada 
- RESISTENCIA COMPRESIÓ: 4 assaig per cada 300 ml de vorada col·locada o 

fracció diària 
- CONSISTENCIA DE FORMIGÓ: 1 assaig per cada 300 ml de vorada col·locada o 

fracció diària 

6.2. Acceptació de la procedència del material 
 
Tipus d’assaigs 
 

- RESISTÈNCIA  COMPRESIÓ (proveta de 10 cm): 3 assaigs per tres mostres 
aleatòries de vorada 

- DESGAST AL ROÇAMENT: 3 assaigs per tres mostres aleatòries de rigola 
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Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 01  TERRAPLE
Subcapitol 01  QUALITAT TERRES

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Proctor Modificat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Granulomètric 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Límit Atterberg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 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 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Índex CBR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 7368

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Matèria orgànica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 01  TERRAPLE
Subcapitol 02  COMPACTACIÓ  BASE
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1 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Densitat i humitat in situ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 01  TERRAPLE
Subcapitol 03  ACCEPTACIÓ PROCEDÈNCIA MATERIAL

1 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Equivalent de sorra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Proctor Modificat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Granulomètric 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Cares fractura 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Límit Atterberg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Qualitat Los Angeles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 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 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Índex CBR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 01  TERRAPLE
Subcapitol 04  COMPROVACIÓ BASE

1 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Equivalent sorra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Proctor Modificat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Granulomètric 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Límit Atterberg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Qualitat Los Angeles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 02  ESPLANADA
Subcapitol 01  ACCEPTACIÓ

1 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Humitat i densitat in situ 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 02  ESPLANADA
Subcapitol 02  COMPROVACIÓ COMPACTACIÓ

1 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Humitat i densitat in situ 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 03  BASES VORERES
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1 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Resistència compressió 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

2 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma
UNE 83503

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Consistència 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 04  FORMACIÓ SANEJAMENT
Subcapitol 01  COMPACTACIÓ RASES

1 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Densitat i humitat 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 04  FORMACIÓ SANEJAMENT
Subcapitol 02  QUALITAT TERRES

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Proctor Moificat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Granulomètric 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Límit Atterberg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 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 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Índex CBR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 7368

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Matèria Orgànica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 04  FORMACIÓ SANEJAMENT
Subcapitol 03  FORMIGÓ ASENTAMENT I PROTECCIÓ

1 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Resistència compressió 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma
UNE 83503

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Consistència 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000
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Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 05  PAVIMENT ASFÀLTIC
Subcapitol 01  EXECUCCIÓ

1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Granulometria àris i filler 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Granulometria barreja àrids 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Granulometria barreja fabricada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Marshall 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J9H1F108 u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode del pesat de camions d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma OC-MFOM 24/2008

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Contingut lligant 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Equivalent de sorra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Límits Atterberg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 05  PAVIMENT ASFÀLTIC
Subcapitol 02  ACCEPTACIÓ

1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Graulometric 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Los Angeles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Marshall 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Inmersió - compressió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J031QD0T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-Weber) d'una mostra de
sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 355

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Adhesivitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83115

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ASSAIG

2 Friabilitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Poliment accelerat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J030FB0F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Equivalent sorra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 índex llenques i agulles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 05  PAVIMENT ASFÀLTIC
Subcapitol 03  CONFIRMACIÓ

1 J9H1D20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Comprovacvió gruix 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
Capítol 06  VORAES I RIGOLES

1 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Vorada 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Rigola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Rigola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma
UNE 83503

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ASSAIG

2 Vorada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro
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J030FB0FP-1 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-8

24,22 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

J030JB0KP-2 u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-8

584,28 €

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

J030KB0LP-3 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

43,05 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

J031H30HP-4 u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83115

128,80 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

J031QD0TP-5 u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-Weber)
d'una mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 355

59,66 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J03D2202P-6 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J03D4204P-7 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

35,01 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

J03D6206P-8 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 24,22 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

J03D8208P-9 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

62,53 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

J03DA209P-10 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 103502

117,20 €

(CENT DISSET EUROS AMB VINT CENTIMS)

J03DF30EP-11 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

89,45 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

J03DG30FP-12 u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

33,14 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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J03DK20KP-13 u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368

31,37 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

J03DR10PP-14 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

J060KN09P-15 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb
fibres, segons la norma UNE 83503

35,20 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

J060TM00P-16 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un
element de formigó endurit

82,81 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

J961310DP-17 u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

144,35 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

J961D505P-18 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

100,96 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

J9H1310GP-19 u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

37,66 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J9H1410AP-20 u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159, UNE-EN 12697-6

131,22 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

J9H1630DP-21 u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

294,72 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J9H1D20LP-22 u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma NLT 314

55,23 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

J9H1F108P-23 u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode del pesat de camions d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma OC-MFOM 24/2008

330,00 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS)
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P-1 J030FB0F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-8

24,22 €

BV13FB0F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar mescles 24,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-8

584,28 €

BV13JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elabo 584,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

43,05 €

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar 43,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83115

128,80 €

BV13H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i 128,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 J031QD0T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-Weber)
d'una mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 355

59,66 €

BV13QD0T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-We 59,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310 30,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

35,01 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, seg 35,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 24,22 €

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 9 24,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

62,53 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n 62,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 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 103502

117,20 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a 117,20000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-11 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

89,45 €

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 89,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

33,14 €

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl gr 33,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368

31,37 €

BV1DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'un 31,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 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 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

13,23 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 13,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb
fibres, segons la norma UNE 83503

35,20 €

BV21KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó a 35,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un
element de formigó endurit

82,81 €

BV21TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un 82,81000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

144,35 €

BV2L310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mo 144,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

100,96 €

BV2LD505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma 100,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

37,66 €

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, sego 37,66000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-20 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159, UNE-EN 12697-6

131,22 €

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, 131,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

294,72 €

BV2M630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d' 294,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 J9H1D20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma NLT 314

55,23 €

BV2MD20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, s 55,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 J9H1F108 u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode del pesat de camions d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma OC-MFOM 24/2008

330,00 €

BV2MF108 u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode del pesat de camions d'una 330,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 01 TERRAPLE

Subcapitol 01 QUALITAT TERRES

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

62,53 1,000 62,53

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

30,72 1,000 30,72

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 7)

35,01 1,000 35,01

4 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 103502 (P - 10)

117,20 1,000 117,20

5 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua
oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 (P - 13)

31,37 1,000 31,37

TOTAL Subcapitol 01.01.01 276,83

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 01 TERRAPLE

Subcapitol 02 COMPACTACIÓ  BASE

1 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 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 14)

13,23 10,000 132,30

TOTAL Subcapitol 01.01.02 132,30

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 01 TERRAPLE

Subcapitol 03 ACCEPTACIÓ PROCEDÈNCIA MATERIAL

1 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 8)

24,22 3,000 72,66

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

62,53 3,000 187,59

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

30,72 3,000 92,16

4 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 12)

33,14 1,000 33,14

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 7)

35,01 3,000 105,03

6 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 11)

89,45 1,000 89,45

7 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 103502 (P - 10)

117,20 1,000 117,20

TOTAL Subcapitol 01.01.03 697,23

euros
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Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 01 TERRAPLE

Subcapitol 04 COMPROVACIÓ BASE

1 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 8)

24,22 2,000 48,44

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

62,53 2,000 125,06

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

30,72 2,000 61,44

4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 7)

35,01 2,000 70,02

5 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 11)

89,45 2,000 178,90

TOTAL Subcapitol 01.01.04 483,86

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 02 ESPLANADA

Subcapitol 01 ACCEPTACIÓ

1 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 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 14)

13,23 19,000 251,37

TOTAL Subcapitol 01.02.01 251,37

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 02 ESPLANADA

Subcapitol 02 COMPROVACIÓ COMPACTACIÓ

1 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 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 14)

13,23 25,000 330,75

TOTAL Subcapitol 01.02.02 330,75

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 03 BASES VORERES

1 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres
microprovetes d'un element de formigó endurit (P - 16)

82,81 56,000 4.637,36

2 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una
mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE 83503 (P - 15)

35,20 14,000 492,80

TOTAL Capítol 01.03 5.130,16

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

euros
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Capítol 04 FORMACIÓ SANEJAMENT

Subcapitol 01 COMPACTACIÓ RASES

1 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 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 14)

13,23 40,000 529,20

TOTAL Subcapitol 01.04.01 529,20

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 04 FORMACIÓ SANEJAMENT

Subcapitol 02 QUALITAT TERRES

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

62,53 4,000 250,12

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

30,72 2,000 61,44

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 7)

35,01 2,000 70,02

4 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 103502 (P - 10)

117,20 2,000 234,40

5 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua
oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 (P - 13)

31,37 2,000 62,74

TOTAL Subcapitol 01.04.02 678,72

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 04 FORMACIÓ SANEJAMENT

Subcapitol 03 FORMIGÓ ASENTAMENT I PROTECCIÓ

1 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres
microprovetes d'un element de formigó endurit (P - 16)

82,81 80,000 6.624,80

2 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una
mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE 83503 (P - 15)

35,20 23,000 809,60

TOTAL Subcapitol 01.04.03 7.434,40

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 05 PAVIMENT ASFÀLTIC

Subcapitol 01 EXECUCCIÓ

1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 19)

37,66 3,000 112,98

2 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN
12697-6 (P - 20)

131,22 2,000 262,44

3 J9H1F108 u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode del pesat de
camions d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
OC-MFOM 24/2008 (P - 23)

330,00 4,000 1.320,00

euros
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4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 8)

24,22 1,000 24,22

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 7)

35,01 1,000 35,01

TOTAL Subcapitol 01.05.01 1.754,65

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 05 PAVIMENT ASFÀLTIC

Subcapitol 02 ACCEPTACIÓ

1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 19)

37,66 3,000 112,98

2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 11)

89,45 1,000 89,45

3 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN
12697-6 (P - 20)

131,22 1,000 131,22

4 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162 (P - 21)

294,72 1,000 294,72

5 J031QD0T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós
(procediment Riedel-Weber) d'una mostra de sorra per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 355 (P - 5)

59,66 1,000 59,66

6 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83115 (P - 4)

128,80 1,000 128,80

7 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 1097-8 (P - 2)

584,28 1,000 584,28

8 J030FB0F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 1)

24,22 1,000 24,22

9 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
(P - 3)

43,05 1,000 43,05

TOTAL Subcapitol 01.05.02 1.468,38

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 05 PAVIMENT ASFÀLTIC

Subcapitol 03 CONFIRMACIÓ

1 J9H1D20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314 (P - 22)

55,23 4,000 220,92

TOTAL Subcapitol 01.05.03 220,92

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT

Capítol 06 VORAES I RIGOLES

1 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó,
segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 18)

100,96 14,000 1.413,44

euros
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2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 17)

144,35 2,000 288,70

3 J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una
mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE 83503 (P - 15)

35,20 3,000 105,60

TOTAL Capítol 01.06 1.807,74

euros



 

 

 
 
 
 

 
5. RESUM DEL PRESSUPOST 
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NIVELL 3: Subcapitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.01.01  QUALITAT TERRES 276,83

Subcapitol 01.01.02  COMPACTACIÓ  BASE 132,30

Subcapitol 01.01.03  ACCEPTACIÓ PROCEDÈNCIA MATERIAL 697,23

Subcapitol 01.01.04  COMPROVACIÓ BASE 483,86

Capítol 01.01  TERRAPLE 1.590,22

Subcapitol 01.02.01   ACCEPTACIÓ 251,37

Subcapitol 01.02.02   COMPROVACIÓ COMPACTACIÓ 330,75

Capítol 01.02  ESPLANADA 582,12

Subcapitol 01.04.01  COMPACTACIÓ RASES 529,20

Subcapitol 01.04.02  QUALITAT TERRES 678,72

Subcapitol 01.04.03  FORMIGÓ ASENTAMENT I PROTECCIÓ 7.434,40

Capítol 01.04  FORMACIÓ SANEJAMENT 8.642,32

Subcapitol 01.05.01  EXECUCCIÓ 1.754,65

Subcapitol 01.05.02  ACCEPTACIÓ 1.468,38

Subcapitol 01.05.03  CONFIRMACIÓ 220,92

Capítol 01.05  PAVIMENT ASFÀLTIC 3.443,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.258,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TERRAPLE 1.590,22

Capítol 01.02  ESPLANADA 582,12

Capítol 01.03  BASES VORERES 5.130,16

Capítol 01.04  FORMACIÓ SANEJAMENT 8.642,32

Capítol 01.05  PAVIMENT ASFÀLTIC 3.443,95

Capítol 01.06  VORAES I RIGOLES 1.807,74

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT 21.196,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21.196,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT 21.196,51

21.196,51

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 21.196,51

6,00 % Benefici industrial SOBRE 21.196,51..................................................................... 1.271,79

13,00 % Despeses Generals SOBRE 21.196,51................................................................ 2.755,55

Subtotal 25.223,85

18,00 % IVA SOBRE 25.223,85.......................................................................................... 4.540,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 29.764,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS )
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